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คูมือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการ ชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน
1. วัตถุประสงค1
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปLนลายลักษณ&อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรม/กระบวนงานตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค&กรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปLนไป
ตามเปRาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเปLนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปLนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชน&จากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อสรางความเขาใจใหกั บเจาหนาที่ผู ปฏิ บัติ งานชวยเหลื อเกษตรกรและผูยากจน ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และปฏิ บัติ งานชวยเหลือเกษตรกรและผู ยากจนใหสํ าเร็จ ตามวัต ถุประสงค& ของกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
2. ขอบเขต คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน
การชวยเหลื อเกษตรกรและผู ยากจน ของสํ านั กบริ หารกองทุ นเพื่ อชวยเหลื อเกษตรกรและรั บเรื่ อง
รองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& จะครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 12 ขั้นตอน
ซึ่งเริ่มตั้งแตการศึกษารายละเอียดขอมูลระเบียบหลักเกณฑ&การใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน การวางแผน
งาน การสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสาร การรับคํารองขอกูเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกถอยคํา
การสอบสวนขอเท็จจริงไกลเกลี่ยประนอมหนี้และการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแพง การวิเคราะห&คําขอกู
เงินและประเมินราคาหลักประกัน (ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง) การพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินและแจงผล การตรวจสอบ
และการอนุ มั ติ เบิ กจายเงิ น การโอนเงิ นกู ให ธ.ก.ส. การทํ าสั ญญาจํ านองที่ ดิ นและจายเงิ นกู การรายงานผล
การดํ าเนิ นงาน และสิ้ นสุดที่ ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลลู กหนี้ โดยขอบเขตการใหความชวยเหลือตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 25๔๖ ในเรื่องตอไปนี้
(๑) ใหกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ ตองเปLน
ป\ญหาเฉพาะหนาที่คณะกรรมการเห็นวามีความจําเปLนเรงดวน
(ข) เพื่อเปLนทุนในการประกอบอาชีพของผูกูยืมใหมีรายไดสูงขึ้น
(ค) เพื่ อไถหรื อไถถอนที่ ดิ นคื นจากการขายฝากหรื อจํ านอง เมื่ อมี พฤติ การณ& ว าสิ ทธิ หรื อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(ง) เพื่ อชํ าระหนี้ ตามสั ญญากู ยื มเงิ นซึ่ งผู กู ยื มไดนํ าที่ ดิ นหรื อหนั งสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิ นให
เจาหนาที่ยึดถือไวเปLนประกันกอนหรือขณะทําสัญญากูยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ&วาสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะ
หลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(จ) เพื่ อซื้ อคื นที่ ดิ นที่ ไดสู ญเสี ยสิ ทธิ หรื อกรรมสิ ทธิ์ ไป เนื่ องจาการขายฝาก จํ านอง หรื อ
การกูยืมเงิน
(ฉ) เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแหงกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-2(๒) ใหความชวยเหลือเปLนคาใชจายแกเกษตรกรและผูยากจนกรณีมีขอพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิการเชาที่ดิน และคาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินคดี
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเปLนเกณฑ&สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปLนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือวาเปLนเกณฑ&ที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
สป.กษ. หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
กองทุน หมายความวา กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
กชก. หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528 กชก. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนงานในการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนเกี่ยวกับเรื่องที่เปLน
ป\ญหาเฉพาะเรงดวน หรือที่กระทบกระเทือนเกษตรกรและผูยากจนทั้งในดานเกี่ยวกับหนี้สินและคดีความ และ
ป\ญหาการประกอบอาชีพ
(2) หาทางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนใหมีรายไดที่แทจริงสูงขึ้นทั้งทางตรงและทางออม
(3) ใหการสนับสนุน ประสานงาน เรงรัด ติดตาม ประเมินผลและแกไขป\ญหาอุปสรรคตางๆ
ในการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนสวนราชการที่เกี่ยวของ
(4) ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อชก. หมายความวา คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตามระเบียบสํานักรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) สอบสวนขอเท็จจริง ไกลเกลี่ย และประนีประนอมขอพิพาทระหวางบุคคลผูเปLนคูกรณี
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเกษตรกรหรือผูยากจน ที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือไมไดรับความเปLนธรรม
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน ที่ดินทํากิน และคดีความเพื่อปลดเปลื้องหรือลดหนี้สิน เพื่อไถถอนหรือซื้อที่ดินทํากินคืน
เพื่อใหไดรับความเปLนธรรมหรือระงับหรือแกไขป\ญหาขอพิพาทและความเดือดรอน
(2) ดําเนินการใหทางราชการชวยเหลือทางการเงินในการปลดเปลื้องหนี้สิน ไถถอน ซื้อที่ดิน
ทํากินคืน หรือแกไขป\ญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(3) ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนในทางกฎหมายและคดีความ
(4) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) หรือตามที่
ประธาน กชก. มอบหมาย
นอกจากนี้ อชก.สวนกลาง มีอํานาจหนาที่ในการเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติงานของ อชก.
กทม. อชก.เขต อชก.สวนจังหวัดและอชก.สวนอําเภอ และอชก. เขต อชก.สวนอําเภอ ยังมีหนาที่ชวยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่ อชก.สวนกลาง อชก.กทม. และอชก.สวนจังหวัด มอบหมายดวย

-3เกษตรกร หมายความวา ผู ประกอบอาชีพ ทํ านา ทํ าสวน ทํ าไร ทํ า นาเกลือ เลี้ย งสั ตว& หรืออาชี พ
เกษตรกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ผู+ยากจน หมายความวา ผูที่ไมมีทรัพย&สินเพียงพอ และอยูในภาวะที่ไมสามารถจะชวยตนเองได
ผู+กู+ยืม หมายความวา เกษตรกรหรือผูยากจนที่กูยืมเงินจากกองทุน
ธ.ก.ส. หมายความวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
เจ+าหนี้ หมายความวา เจาหนี้ที่เปLนบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด ธนาคารพาณิชย&ตาม
กฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย& ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห&
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ&และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
4. หน+าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ของสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ& มีการดําเนินงานภายใตคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) และ
คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.สวนกลาง อชก.กทม. อชก.เขต อชก.สวนจังหวัด และ
อชก.สวนอํ า เภอ) มี ห นาที่ เ พื่ อชวยดํ า เนิ น งานของ กชก. ตามคํ า สั่ งคณะกรรมการชวยเหลื อเกษตรกรและ
ผูยากจนที่ 1/2558 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน รายละเอียดดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ประกอบดวย
(1) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
(6) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(7) อัยการสูงสุด
(8) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ที่รับผิดชอบงานของสํานักบริหารกองทุน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ&
(9) หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(10) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
(11) อธิบดีกรมประมง
(12) อธิบดีกรมปศุสัตว&
(13) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
(14) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(15) เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-4(16) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
(17) ผูแทนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ&แตงตั้ง
จํานวน 2 คน
(18) ผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กชก. แตงตั้ง จํานวน 2 คน
(19) ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(20) เจาหนาที่สํานักบริหารกองทุน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 คน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

๔.๒ คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวนกลาง ประกอบดวย
(1) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
เปLนประธาน
ที่ไดรับมอบหมาย
อนุกรรมการ
(2) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
(3) ผูแทนสํานักงบประมาณ
เปLนอนุกรรมการ
(4) ผูแทนกรมบัญชีกลาง
เปLนอนุกรรมการ
(5) ผูแทนกรมการปกครอง
เปLนอนุกรรมการ
(6) ผูแทนกรมที่ดิน
เปLนอนุกรรมการ
(7) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
เปLนอนุกรรมการ
(8) ผูแทนกรมประมง
เปLนอนุกรรมการ
(9) ผูแทนกรมปศุสัตว&
เปLนอนุกรรมการ
(10) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
เปLนอนุกรรมการ
(11) ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
เปLนอนุกรรมการ
(12) สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติที่ประธาน
สภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย จํานวน 1 คน
เปLนอนุกรรมการ
(13) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจน
ที่ประธาน อชก. สวนกลาง แตงตั้ง จํานวน 1 คน
เปLนอนุกรรมการ
(14) ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เปLนอนุกรรมการและ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
เลขานุการ
(15) เจาหนาที่สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เปLนอนุกรรมการและ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน ที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
จํานวน 1 คน

-5๔.๓ อชก. กรุงเทพมหานคร (อชก.กทม.) ประกอบดวย
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
(๓) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
(๔) ผูแทนกรมที่ดิน
(๕) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย&
(๖) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๗) ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
(๘) ผูแทนสหกรณ&การเกษตรในกรุงเทพมหานคร
(๙) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพมหานครที่ประธาน อชก. กทม.
แตงตั้ง จํานวน ๑ คน
(๑๐) ผูอํานวยการกองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม
(๑๑) เจาหนาที่กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑ คน
๔.๔ อชก. เขต ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการเขต
(๒) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด หรือ
อัยการพิเศษฝ+ายคดีอาญาประจําศาลจังหวัด
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
(๓) เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
หรือผูแทนกรมที่ดิน
(๔) ผูแทนกรมพัฒนาที่ดินสังคมและสวัสดิการ
(๕) สรรพากรพื้นที่สาขา
(๖) เกษตรอําเภอหรือผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
(๗) หัวหนาฝ+ายปกครองเขต
(๘) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๙) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ&การเกษตรจังหวัด
(๑๐) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในเขต
ที่ประธาน อชก.เขต แตงตั้ง จํานวน ๒ คน

เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ

-6(๑๑) ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผูอํานวยการเขตแตงตั้ง
(๑๒) ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอํานวยการเขต
แตงตั้ง จํานวน ๑ คน
๔.๕ อชก.สวนจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(3) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หรือ ผูแทน
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
(๕) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
(๖) คลังจังหวัด
(๗) เกษตรจังหวัด
(๘) ประมงจังหวัด
(๙) ปศุสัตว&จังหวัด
(๑๐) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด
(๑๑) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ&การเกษตรจังหวัด
(12) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๑3) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด
ที่ประธานอชก. สวนจังหวัด แตงตั้ง จํานวน 1 คน
(๑4) เกษตรและสหกรณ&จังหวัด
(๑5) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัด
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑ คน
๔.๖ อชก.สวนอําเภอ ประกอบดวย
(๑) นายอําเภอ
(๒) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
(๓) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีคดีจังหวัดหรือผูแทน

เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ

-7(๔) ผูแทนสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
(๕) เจาพนักงานที่ดินอําเภอหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือเจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก
(๖) พัฒนาการอําเภอ
(๗) สรรพากรพื้นที่สาขา
(๘) ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานประจําอําเภอ
(๙) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด
(๑๐) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&
การเกษตร สาขา
(11) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ประธาน
สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย จํานวน 1 คน
(๑2) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในอําเภอ
ที่ประธาน อชก.สวนอําเภอ แตงตั้ง จํานวน 1 คน
(๑3) เกษตรอําเภอ
(๑4) ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย
(๑5) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน ๑ คน

เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

5. Work Flow กระบวนการ
(ระบุ การใชสัญลักษณ&ตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ&
กอน - หลังของแตละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเปLนประโยชน&ในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานที่
งายขึ้น และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธ&ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ)
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
1.ศึกษารายละเอียดข+อมูลระเบียบหลักเกณฑ1 การให+
ความชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือ
เกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.
2546
- ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
- กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

สกร.

-8ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

2.วางแผนงาน
- มติคณะกรรมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
(กชก.) หรือนโยบายจากรัฐบาล กําหนดทิศทางเพื่อ
วางแผนงานกองทุนฯ
- แผนการปฏิบัติงานประจําปs
- งานอื่นๆ ที่กองทุนฯไดรับมอบหมาย

สกร.

3. สื่อสารและเผยแพรข+อมูล
- นโยบายเรงดวน
- การแกไขระเบียบหลักเกณฑ&
- มติ กชก./อชก.
- ประกาศ/การปรับเปลี่ยนคําสั่งทีส่ ําคัญ
- รายงานการประชุม
- ขอมูลอื่นๆ
- ผลการดําเนินงาน
4. การรับคําร+องขอกู+เงิน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและบันทึกถ+อยคํา
รับคํารองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน
บันทึกถอยคํา
1) ไมรับเรื่องไวพิจารณาเนื่องจากไมเขา
หลักเกณฑ& ใหแจงผูรองใหทราบใน 6 วัน
2) สกร. รับเรื่องไวพิจารณาดําเนินการตอ
ใหสงตอไปยัง อชก. สวนอําเภอ/อชก.เขต
5. การสอบสวนข+อเท็จจริงไกลเกลี่ยประนอมหนี้และ
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความแพง
5.1 อชก. สวนอําเภอรับเรื่อง เพื่อเจรจาไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้ ลงบันทึกการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท
ทางแพง
5.2 สงเรื่องตอให ธ.ก.ส. สาขา/อําเภอ

ผู+รับผิดชอบ*

สกร.

N (แจงผูขอกู)

-กลุมชวยเหลือ
6
วันทําการ เกษตรกร
และผูยากจน
Y

15
วันทําการ

-อําเภอ
ภูมิลําเนาของ
ผูขอกู

-9ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
6. การวิเคราะห1คําขอกู+เงินและประเมินราคา
หลักประกัน (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร+าง)
6.1 ธ.ก.ส. วิเคราะห&คําขอกู/ประเมินราคาที่ดินและสิง่
ปลูกสราง
6.2 สงผลการวิเคราะห&ฯให อชก.ระดับตาง ๆ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) วงเงินไมเกิน 300,000 บ.
= อชก. สวนอําเภอ, อชก.เขต
2) วงเงินตั้งแต 300,000-500,000 บ.
= อชก. สวนจังหวัด , อชก.กทม.
3) วงเงินตั้งแต 500,000-2,500,000 บ.
= อชก. สวนกลาง
7. การพิจารณาอนุมัติคําขอกู+เงินและแจ+งผล
ฝ+ายเลขานุการ อชก.สวนตางๆ ตรวจสอบ วิเคราะห& และ
สรุปผลคําขอกูเงินของ ธ.ก.ส. เพือ่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
โดยฝ+ายเลขาฯ ดําเนินการ ดังนี้
7.1 ตรวจสอบเอกสารตางๆ ตามขั้นตอนขางตนอีกครั้ง
เพื่อใหถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ&
7.2 ตรวจสอบ และวิเคราะห&คําขอกูในสวนผลวิเคราะห&
ที่ ธ.ก.ส.ไดดําเนินการสรุปวารายไดสุทธิของผูขอกู
เมื่อนํามาหักหนี้สนิ อื่น (ถามี) มีรายไดเหลือพอทีจ่ ะชําระหนี้
คืนไดภายใน 20 ปs ตามที่ระเบียบกําหนด
7.3 ตรวจสอบการประเมินทีด่ ินหลักประกันของ
ธ.ก.ส. หลังจากตรวจสอบรายละเอียดขางตนแลวให
ดําเนินการ ดังนี้
1) หากผลการตรวจสอบเปLนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ& ฝ+ายเลขานุการนําเรื่องเสนอทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเงินกูตามกรอบวงเงินทีไ่ ดรับมอบอํานาจของ
อชก. ระดับตางๆ พิจารณาอนุมตั ิ/ไมอนุมัติ และแจงใหผูขอ
กู อชก. สวนจังหวัด/อชก.สวนอําเภอ/อชก.เขต/อชก.กทม.
ตอไป
2) หากผลการตรวจสอบไมเปLนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ& ใหแจงผลตอผูรองวาผูขอกูไมอยูในหลักเกณฑ&
ตามระเบียบฯ กําหนด

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

-ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
วันทําการ สหกรณ&
การเกษตร
20

1)

2)

N (แจงผูกู)

Y

3)

-อชก.สวนกลาง
(กลุมชวยเหลือ
เกษตรกรและ
ผูยากจน)
20
-อชก.สวน
วันทําการ จังหวัด
-อชก.สวน
อําเภอ

- 10 ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
8. การตรวจสอบและการขออนุมัติเบิกจายเงิน
8.1 สป.กษ. ตรวจสอบความถูกตองการพิจารณาอนุมัติ
ของอชก. สวนจังหวัด/อชก.สวนอําเภอ/อชก.เขต/อชก.
กทม. ใหเปLนไปตามระเบียบหลักเกณฑ& และนําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติเบิกจายเงิน พรอมจัดทําใบถอนเงินฝากให
ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ สงเรื่องธ.ก.ส.สาขา เพื่อจายเงิน
ใหผูขอกูกับเจาหนี้
8.2 แจง อชก.สวนตางๆ และผูขอกูทราบ
เงื่อนไข หากมีป\จจัยที่สงผลกระทบตอการเบิกจายเงิน
หรือกองทุนหมุนเวียนฯขาดสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งเปLน
กรณีการดําเนินงานในสภาพไมปกติ และมีนโยบายหรือ
สั่งการเปLนการภายในเปLนการเฉพาะให สป.กษ.จะตอง
คัดกรองและจัดลําดับเรื่องของเกษตรกรและผูยากจนที่มี
ความเดือดรอนจําเปLนเรงดวนเปLนลําดับแรกกอน1
หมายเหตุ : 1เรื่องเรงดวน หมายถึง ลูกหนี้ทมี่ ีการทําสัญญา
ขายฝากที่ใกลครบกําหนดตามระยะเวลาที่จะไถคืน กรณีที่
สํานักงานบังคับคดีมีคาํ สั่งประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ซึ่งกรณี
เหลานี้ มีพฤติการณ&วาจะเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ใหกับ
เจาหนี้ จึงตองไดรับความชวยเหลือเปLนลําดับตนๆ

9. การโอนเงินกู+ให+ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ โอนเงินให ธ.ก.ส.สาขา

10. การทําสัญญาจํานองที่ดินและจายเงินกู+
ธ.ก.ส. สาขา/อําเภอ แจงใหผูไดรับอนุมัติมาทําสัญญา/
จํานองที่ดิน/จายเงินกู

11. การรายงานผลการดําเนินงาน
11.1 รายงานผลการดําเนินงานของ อชก.สวนอําเภอ
และ อชก.สวนจังหวัด ตอ สกร.
11.2 ธ.ก.ส.รายงานผลสถานะการเงิน ตอ สกร.
11.3 รายงานผลการดําเนินงานของสกร.ตอ
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน/
คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
12.จัดเก็บข+อมูลเกษตรกรและผู+ยากจน
12.1 จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
12.2 จัดเก็บขอมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

กรณีไมปกติ
: คัดกรอง
และจัดลําดับ
ความเรงดวน

N (ไมอนุมัติ
และยุติเรื่อง)

วันทําการ

-กลุม
ชวยเหลือ
เกษตรกรและ
ผูยากจน

5
วันทําการ

-ธ.ก.ส

15

Y
(อนุมัติเบิก
จายเงิน)

9

วันทําการ

-ธ.ก.ส

-กลุมติดตาม
และพัฒนา
ฟklนฟูอาชีพ
เกษตรกร
-ฝ+ายบริหาร
ทั่วไป
-กลุมติดตาม
และพัฒนาฟklนฟู
อาชีพเกษตรกร
-กลุมชวยเหลือ
เกษตรกร
และผูยากจน

- 11 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดข+อมูลระเบียบหลักเกณฑ1 การให+ความชวยเหลือเกษตรกร
และผู+ยากจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จะตองศึ ก ษารายละเอี ย ดของระเบี ย บหลั ก เกณฑ& มติ ต างๆ และกฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วของ ตลอดจึ งขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ งานและอํ านาจหนาที่ ที่ร ะเบี ย บหลั กเกณฑ& ร ะบุ ไว จึ งจะสามารถปฏิ บัติ งานใหความชวยเหลื อได
ซึ่งระเบียบหลักเกณฑ&ที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ.2528 ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อการกู ยื มแกเกษตรกรและผู ยากจน
พ.ศ. 2546 ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปLนตน
หมายเหตุ : สวนกลางไดสนับสนุนหนังสือระเบียบหลักเกณฑ&ที่รวบรวมระเบียบหลักเกณฑ&
มติตางๆ และขั้นตอนการปฏิบัติแจกใหทุกจังหวัดทุกอําเภอทั่วประเทศ และสามารดาวน&โหลดเอกสารเพิ่มเติมได
ที่เว็บไซต&ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&ในหนาของกองทุนหมุนเวียนฯ (www.opsmac.go.th)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนงาน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปs ซึ่งแผนงานจะตองมีทิศทางที่สอดคลองกับมติคณะกรรมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) หรือนโยบาย
จากรัฐบาล และแตละแผนงานจะตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรและสหกรณ&จังหวัด และ เกษตรอําเภอ เพื่อชวย
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปRาหมายที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ 3 สื่อสารและเผยแพรข+อมูล
การดําเนินงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรและ
สหกรณ&จังหวัด และเกษตรอําเภอ ซึ่งการสื่อสารและเผยแพรขอมูลตางๆ เชน นโยบายเรงดวน การแกไข
ระเบียบหลักเกณฑ& มติ กชก./อชก.ประกาศ/การปรับเปลี่ยนคําสั่งที่สําคัญ รายงานการประชุม และขอมูลอื่นๆ
เปLนตน ถือวามีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน เพื่อใหเปLนมาตรฐาน
เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 การรับคําร+องขอกู+เงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกถ+อยคํา (๖ วันทําการ)
ดําเนินการดังนี้
4.1 เมื่อเกษตรกรและผูยากจน (ผูขอกู) แจงความจํานงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ตามภูมิลําเนา
ทะเบี ย นบานของผู กู ใหเจาหนาที่ ดํ า เนิ น การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเบื้ อ งตน (สํ า เนาบั ต รประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสัญญาจํานองหรือสัญญาขายฝาก ที่จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือสัญญา
กู ยื ม เงิ น สํ า เนาเอกสารสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก (โดยใหผู ขอกู ถายเอกสารมาทุ ก หนา) สํ า เนา
คําพิพากษาหรือสําเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหชําระหนี้แลว (กรณีเปLน
หนี้ในระบบ) หลักฐานการเชาที่ดิน (ถามี) กรณีขอชื้อที่นาเชา สําเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
4.2 จดบันทึกถอยคํา กรณีอยูในหลักเกณฑ&ที่จะใหความชวยเหลือดานเงินกูไดตามระเบียบ
หรือไมอยูในหลักเกณฑ&

- 12 ขั้ น ตอนที่ 5 การสอบสวนข+ อ เท็ จ จริ ง ไกลเกลี่ ย ประนอมหนี้ แ ละการทํ า สั ญญาประนี ป ระนอม
ยอมความแพง (๑๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
5.1 มีหนังสือแจงคูกรณีเพื่อนัดมาดําเนินการไกลเกลี่ย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
5.2 ในวันที่นัดคูกรณีมาเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยใหอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งคนหนึ่ง
คนใด หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากอนุกรรมการดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท เพื่อใหไดขอยุติ
(กรณีการขอซื้อคืนที่ดินไดสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จํานอง หรือสัญญากูยืมเงิน หรือการ
ซื้อที่นาเชา ตองมีขอยุติวาเจาของที่ดินนั้นยินยอมที่จะขายคืน หรือขายที่นาเชาให หากเจาของที่ดินไมยินยอมใหแจง
ผูขอกูทราบตอไป) และนําผลการดําเนินการเสนอประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทใหดําเนินการดวยความสมัครใจของคูกรณี โดยยึดหลัก
ระเบียบ กฎหมาย เปLนแนวทางในการไกลเกลี่ย เพื่อใหเกิดความเปLนธรรมและบรรลุวัตถุประสงค&ของกองทุนที่จะชวย
แกป\ญหาความเดือดรอนของเกษตรกรและผูยากจนใหไดมากที่สุด
5.3 เมื่อคูกรณีสามารถตกลงกันไดใหนําผลการไกลเกลี่ยทําบันทึกการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอม
ความแพงไวเปLนหลักฐาน ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขตทองที่ แลวแตกรณี แลวรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดสงเรื่องให ธ.ก.ส. สาขา หรือ ธ.ก.ส. สาขาอําเภอ ซึ่งผูขอกูมีภูมิลําเนา
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห1คําขอกู+เงินและประเมินราคาหลักประกัน(ที่ดิน/สิ่งปลูกสร+าง) (๒๐ วันทําการ)
ดําเนินการดังนี้
เมื่ อ ธ.ก.ส. สาขา หรื อ ธ.ก.ส. สาขาอํ า เภอ ไดรั บ เรื่ องจาก อชก. ตามขั้ น ตอนที่ 5 แลว
ธ.ก.ส. พิจารณาและวิเคราะห&คําขอกูเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ&ของกองทุน และวิธีการของ ธ.ก.ส. ภายใน
ระยะเวลา 20 วันทําการ แลวสงผลการวิเคราะห&พรอมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของให อชก. สวนตางๆ เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกรอบอํานาจพิจารณาอนุมัติเงิน ดังนี้
(1) วงเงินกูรายละไมเกิน 300,000 บาท ใหสงสํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแลวแตกรณี
ตามภูมิลําเนาของผูขอกู เพื่อนําเสนอที่ประชุม อชก.เขต หรือที่ประชุม อชก.สวนอําเภอพิจารณาอนุมัติเงินกู
(2) วงเงินกูรายละเกินกวา 300,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท ใหสงสํานักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัด แลวแตกรณี ตามภูมิลําเนาของผูขอกู เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุม อชก.กทม. หรือที่ประชุม อชก.สวนจังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินกู
(3) วงเงิ น กู รายละเกิ น กวา 500,000 บาท แตไมเกิ น 2,500,000 บาท ของผู ขอกู
ทั่วประเทศใหสงให ธ.ก.ส. สํา นักงานใหญ เพื่อสงใหสํา นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (สป.กษ.)
เพื่อนําเสนอที่ประชุม อชก. สวนกลาง พิจารณาอนุมัติเงินกู
ในทางปฏิบัติ เมื่อฝ+ายเลขานุการของ อชก. สวนตางๆ ไดรับเรื่องแลวใหดําเนินการเสนอ อชก.
สวนตางๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินตอไป ตามกรอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติตามที่ กชก.ไดมอบตาม
ขอ(1) ถึง ขอ(3)

- 13 ขั้นตอนที่ 7 การพิจารณาอนุมัติคําขอกู+เงินและแจ+งผล (๒๐ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ อชก.สวนกลาง อชก.กทม. อชก.สวนจังหวัด อชก.เขต อชก.สวนอําเภอ ไดรั บแจงผล
การพิจารณาวิเคราะห&คําขอกูเงินจาก ธ.ก.ส. ตามขั้นตอนที่ 6 แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
7.1 ใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห&และสรุปผลคําขอกูเงินของ
ธ.ก.ส. เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ภายใน 20 วันทําการ
7.2 เมื่อที่ประชุม อชก. พิจารณาแลวผลเปLนประการใดใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่ประชุมไมอนุมัติ ใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ที่พิจารณาแจง อชก.ที่รับเรื่อง
เบื้องตนและผูขอกูทราบ
(2) กรณีที่ประชุมอนุมัติ ใหฝ+ายเลขานุการ อชก. สงผลการอนุมัติเงินกู (มติที่ประชุม
พรอมกั บบั ญชี รายชื่อผูที่ ไดรับอนุมัติเ งิน กู และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ย วของให สป.กษ. เพื่อพิ จารณาอนุมัติ
เบิกจายเงินตามขั้นที่ 8 ตอไป
ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบและการอนุมัติเบิกจายเงิน (๑๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ สป.กษ. ไดรับการอนุมัติเงินกูจาก อชก. สวนตางๆ แลวให สป.กษ. ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง หากไมถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ& จะไมอนุมัติเบิกจายเงินและยุติเรื่องแลวแจง อชก.สวนตางๆ
และผูขอกูทราบ หากตรวจสอบแลวถูกตองตามระเบียบจะดําเนินการเสนอผูมีอํานาจในการอนุมัติเบิกจายเงิน
พรอมทั้งจัดทําใบถอนเงินฝากให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญดําเนินการและแจง อชก. และผูขอกูทราบ ภายใน 15
วันทําการ นับแตวันที่ไดรับผลการอนุมัติเงินกู
เงื่อนไข หากมีป\จจัยที่สงผลกระทบตอการเบิกจายเงิน หรือกองทุนหมุนเวียนฯขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ซึ่งเปLนกรณีการดําเนินงานในสภาพไมปกติ และมีนโยบายหรือสั่งการเปLนการภายในเปLนการเฉพาะ
ให สป.กษ.จะตองคัดกรองและจัดลําดับเรื่องของเกษตรกรและผูยากจนที่มีความเดือดรอนจําเปLนเรงดวนเปLน
ลําดับแรกกอน1
หมายเหตุ : 1เรื่ องเรงดวน หมายถึง ลูกหนี้ ที่มีการทําสั ญญา ขายฝากที่ใกลครบกําหนดตาม
ระยะเวลาที่จะไถคืน กรณีที่สํานักงานบังคับคดีมีคําสั่งประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ซึ่งกรณีเหลานี้ มีพฤติการณ&วาจะ
เสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับเจาหนี้ จึงตองไดรับความชวยเหลือเปLนลําดับตนๆ
ขั้นตอนที่ 9 การโอนเงินกู+ให+ ธ.ก.ส. (๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ไดรับใบถอนเงินฝากจาก สป.กษ. ใหแจงผลการอนุมัติพรอมโอนเงิน
ให ธ.ก.ส.สาขา หรือ ธ.ก.ส. สาขาอําเภอที่เกี่ยวของ ภายใน 5 วันทําการ
ขั้นตอนที่ 10 การทําสัญญาจํานองที่ดินและจายเงินกู+ ( 9 วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
10.1 ธ.ก.ส.สาขาที่ เกี่ ยวของ แจงใหผู ขอกู มาทํ าสั ญญา และจายเงิ นกู ใหกั บเจาหนี้ แลวเสร็ จ
ภายใน 9 วั นทํ าการ ทั้ งนี้ หากไมสามารถดํ าเนิ นการไดภายในกํ าหนด ใหโอนเงิ นคื นเขาบั ญชี กองทุ น
พรอมทั้งแจงให สป.กษ. ทราบภายใน 60 วัน
10.2 เมื่อ ธ.ก.ส. ไดจายเงินกูไปแลวหรือยังไมจายให ธ.ก.ส. แจงให สป.กษ. ทราบตอไปดวย

- 14 ขั้นตอนที่ 11 การรายงานผลการดําเนินงาน ดําเนินการดังนี้
11.1 เกษตรและสหกรณ&จังหวัดดําเนินการรายงานผลการใชจายเงิน (เบี้ยประชุม คาติดตาม
และคาอบรมสัมมนา) และจํานวนผูขอรับความชวยเหลือ ตอ สกร.
11.2 ธ.ก.ส จะรายงานผลสถานะการเงิน (จํานวนผูไดรับการอนุมัติเงินกู จํานวนหนี้ที่รับ
ชําระจํานวนหนี้ที่คงเหลือ) ตอ สกร.
11.3 สกร. รายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชดานการเงินตอ กชก./อชก.
ขั้นตอนที่ 12 จัดทําฐานข+อมูลลูกหนี้
เมื่อ สกร. ไดรับรายงานผลการดําเนิน งานตามขั้ นตอนที่ 11 จะทําการบันทึกขอมูล ไดแก
ขอมูลการดําเนินงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน และขอมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อจัดเก็บ
ในรูปแบบฐานขอมูลเบื้องตน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
7.1 ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค&ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
7.2 เกษตรกรและผูยากจนไดรับการชวยเหลือในเรื่องหนี้สินและที่ดิน และสามารถสงวนรักษาที่ดินไว
เพื่อใหเกษตรกรและผูยากจนไดอาศัยทํากินและอยูอาศัย ไมใหหลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่น
8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 การติดตามประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนจัดทํา
แบบสํ า รวจเพื่ อวั ด ความพึ งพอใจของผู รับ บริการตอการปฏิ บัติ งานใหความชวยเหลือของเจาหนาที่ โดยให
ผูรับบริการประเมินผลหลังรับบริการ และสกร.วิเคราะห&ประมวลผลในภาพรวมประจําปsเสนอตอผูบังคับบัญชา
8.2 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
ดําเนินการรายงานผลการอนุมัติเงินกูกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
ตอผูบริหาร และเกษตรและสหกรณ&จั งหวัด ทราบ เปL นประจําทุกเดือนพรอมทั้งรายงานผลผานเว็บไซต&ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& ที่ www.opsmoac.go.th หัวขอกองทุนหมุนเวียน เลือกผลการ
ดําเนินงาน
9. เอกสารอ+างอิง
9.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
9.2 ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี วาดวยกองทุ นหมุ น เวี ย นเพื่อการกูยื มแกเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ. 2546
9.3 ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
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10. แบบฟอร1มที่ใช+
การดํ า เนิ น งานใหความชวยเหลื อเกษตรกรและผู ยากจน กํ า หนดใหมี แบบฟอร& มที่ ใชประกอบการ
ดําเนินงาน ดังนี้
10.1 แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ. 2546 เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กรณีรับคํารอง หรือ ไมรับคํารอง บันทึกรายละเอียด
ของผูยื่นเรื่องขอกูเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
10.2 แบบเสนอที่ประชุม อชก. เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสรุปรายละเอียดเรื่องของ
ผูขอกูจากการสอบถามจากผูยื่นคําขอกูเงิน และผลวิเคราะห&จาก ธ.ก.ส. ตลอดจนแผนการผลิตของเกษตรกรและ
ผูยากจน เพื่อเสนอที่ประชุม อชก.พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
10.3 หนังสือตอบผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปLนแบบฟอร&มหนังสือราชการเพื่อ
แจงผลการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
(1) แจงผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน/หนวยงานที่เกี่ยวของ : อนุมัติ ไมอนุมัติ (ยุติเรื่อง)
(2) แจง ธ.ก.ส : อนุมัติ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

กฎระเบียบ/คําสั่ง

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
2. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547

ภาคผนวก 2

ตัวอยางแบบฟอร&ม

1. แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2546
(ปรับปรุงใหม)
2. แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
(สําหรับ ธ.ก.ส.ดําเนินการ) เปLนแบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
และผูยากจน พ.ศ. 2546 เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กรณีรับคํารอง หรือ ไมรับคํารอง
บันทึกรายละเอียดของผูยื่นเรื่องขอกูเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
3. แบบเสนอที่ประชุ ม อชก. เปL นแบบฟอร&ม สําหรับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสรุปรายละเอียดเรื่องของผูขอกู
จากการสอบถามจากผูยื่นคําขอกูเงิน และผลวิเคราะห&จาก ธ.ก.ส. ตลอดจนแผนการผลิตของเกษตรกรและ
ผูยากจน เพื่อเสนอที่ประชุม อชก.พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
4. หนังสือตอบผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปLนแบบฟอร&มหนังสือราชการเพื่อแจงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
4.1 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ : อชก.สวนอําเภอ หรืออชก.สวนจังหวัด
4.2 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส)
4.3 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให อชก. สวนอําเภอ
4.4 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให ธ.ก.ส
4.5 หนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนฯ
4.6 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส) การอนุมัติเงินกองทุนฯ
4.7 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด)การอนุมัติเงินกองทุนฯ
4.8 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง (ยุติเรื่อง)

1. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546 (ปรับปรุงใหม)
เพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546 (ปรับปรุงใหม)
แบบบันทึกการขอกูเงิน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
เขียนที่.........................................................
วันที่ .............เดือน...........................พ.ศ. .....................
ชื่อ.........................................นามสกุล...............................................เลขบัตรประชาชน...................................................................
บานเลขที่.....................หมูที่......................ถนน...............................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย&...........................................................
หมายเลขโทรศัพท&.....................................................................โทรศัพท&เคลื่อนที่............................................................................



ประเภทความชวยเหลือ
1.สัญญาขายฝาก
5.ซื่อที่นาเชา

2.สัญญาจํานอง

 6. ขอกูประกอบอาชีพ

3.สัญญากูยืม









 7.อื่นๆ..............................

จํานวนเงินที่ขอกู..............................บาท
จัดลําดับความเรงดวนของคําขอกูเงิน
 2.ชั้นฟRอง
 3.ชั้นบังคับคดี
1.ยังไมฟRอง
5.ขั้นประกาศขายทอดตลาด
 6.ขายฝากใกลสิ้นสุดสัญญา
ประเภทที่ดินที่ขอความชวยเหลือ (ถายเอกสารทุกหนา)
 2.น.ส. 3ก
1.โฉนดที่ดิน

4. ซื้อที่ดินคืน

 4.ชั้นประเภทยึดทรัพย&
 7.อื่นๆ..........................



 3.น.ส.3 4. อื่นๆ..............................

จํานวนเนื้อที่.................ไร .....................งาน...................ตารางวา......................
ชื่อเจาหนี้...............................................นามสกุล...........................................เลขบัตรประชาชน..................................................
บานเลขที่.....................หมูที่......................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย&.......................................................
หมายเลขโทรศัพท&.........................................................................โทรศัพท&เคลื่อนที่.....................................................................
ขาพเจาขอรับ รองวาเจาหนาที่ไ ดอานบัน ทึกการขอกูเงิ นใหฟ\ง ซึ่งขาพเจารับทราบและเขาใจแลว ถือ วา ถูกตองตรงกั น
จึงลงลายมือชื่อไวเปLนหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................)

ผูใหถอยคํา (ลงชื่อ)................................................................ผูบันทึก
(...............................................................)

2. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. 2546
ตําแหนง.....................................................................
(สําหรับ ธ.ก.ส.ดําเนินการ) เปZนแบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุ
นหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน
(กรณีรับเรื่อง)
(ตัวอยางแบบบันทึก 1)
แบบบันทึกคําขอกู+เงิน
ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546
เขียนที่......................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ............
ขาพเจา....................................................................อายุ...........ปs บัตรประจําตัว.......................................
เลขที่................................วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ.......................อยูบานเลขที่....................
หมูที่.......ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด........................โทรศัพท&........................
สถานภาพสมรส ( ) โสด
( ) สมรส
( ) แยกกันอยู
( ) หมาย
( ) หยา
คูสมรสชื่อ...................................................................................................................อายุ.......................ปs
( ) จดทะเบียนสมรส
( ) ไมจดทะเบียนสมรส
อาชีพของผูรอง......................................................................อาชีพของคูสมรส.......................................................
(ระบุใหชัดเจน เชน ทํานาขาว, ทําไรมันสําปะหลัง, รับจางทั่วไป ฯลฯ)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน............................................คน จํานวนแรงงานในครัวเรือน.....................................คน
ขาพเจาของใหถอยคําตอ...................................................................ตําแหนง...........................................
ดวยความสัตย&จริง และขอใหรายละเอียดประกอบการพิจารณาในการแสดงความประสงค&ขอกูเงินตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้
1. การขอกู+เงิน
1.1 ขอกู+เงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและที่ดิน จํานวนเงิน........................บาท
( ) เพื่อชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน ( ) เพื่อไถที่ดิน ( ) เพื่อซื้อที่ดินคืน
( ) เพื่อซื้อที่นาเชา
( ) อื่นๆ
1.1.1 หลักฐานเอกสารที่นํามาประกอบ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาสัญญากูเงิน
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาสัญญาจํานอง
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาขายฝาก
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาสัญญาเชาที่ดิน
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่...................................................................
คดีหมายเลขแดงที่.................................................ศาล............................................
( ) อื่นๆ ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

1.1.2 ประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
( ) โฉนดที่ดิน
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) น.ส.3
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) น.ส.3 ก
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) อื่น ๆ ......................................................................................................................
ที่ดินตั้งอยูตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................
1.1.3 ที่ดินเปLนของ
( ) ตนเอง ( ) คูสมรส ( ) บุตร ( ) บิดา-มารดาของตนเอง
( ) บุคคลอื่น (ระบุ) ..............................................................................................
1.1.4 จํานวนเงินตามสัญญา.........................บาท จํานวนเงินที่ไดรับจริง...........................บาท
จํานวนเงินที่ไดตกลงกับคูสัญญา................................บาท
1.1.5 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญารอยละ.................................บาท
1.1.6 ไดเคยชําระเงินใหแกคูกรณีบางแลว เมื่อ .......................................................................
จํานวนเงิน.................................บาท แบงเปLนเงินตนจํานวน..................................บาท
ดอกเบี้ยจํานวน..............................................บาท
ขณะนี้ยังคงเหลือเงินที่ตองชําระ............................................................บาท แบงเปLน
( ) เงินตน จํานวน...........................บาท ( ) ดอกเบี้ย จํานวน..............................บาท
1.1.7 ชื่อและที่อยูของคูกรณี.....................................................................................................
........................................................................................................................................
1.1.8 มูลเหตุแหงหนี้เกิดจาก (นําไปใชจายอะไร) .....................................................................
........................................................................................................................................
สาเหตุที่ชําระหนี้ไมได ...................................................................................................
........................................................................................................................................
1.1.9 กอนมาแสดงความประสงค&ของกูเงินไดทําความตกลงและเจรจากับคูกรณีแลวหรือไม
อยางไร
( ) ตกลงแลว ................................................................................................................
........................................................................................................................................
( ) ยังไมไดตกลง เนื่องจาก............................................................................................
........................................................................................................................................
1.2 ขอกู+เงินเพื่อประกอบอาชีพ จํานวนเงิน............................................................บาท
1.1.3 จะทําอะไร......................................................................................................................
1.1.4 จะทําที่ไหน.....................................................................................................................
1.1.5 จะทําอยางไร (ระบุรายละเอียดหรือตามเอกสารที่แนบ) ...............................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1.2.4 นําไปเปLนคาใชจายดังนี้ ..................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1.2.5 คาดวาจะมีรายไดจากโครงการที่เสนอ ตั้งแตปsที่.................ของโครงการฯ รายไดสุทธิ
ปsละ...............................................บาท และจะเริ่มชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยตั้งแต
ปsที่............................เปLนเงินจํานวน...........................บาท โดยคาดวาจะชําระเสร็จสิ้น
1.2.6 ขณะนี้ขาพเจาและหรือคูสมรส
( ) ไมไดเปLนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
( ) เปLนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ตนเงินคงเหลือ...........................บาท ดอกเบี้ยคางชําระ..................................บาท
2. รายได+ในครัวเรือนของข+าพเจ+า ในรอบปs พ.ศ. .......................... ที่ผานมา
2.1 รายไดจากการทําการเกษตรมาจาก (ระบุใหชัดเจน)
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
2.2 รายไดนอกการเกษตร........................มาจาก (ระบุใหชัดเจน)
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
3. คาใช+จายในครัวเรือนของข+าพเจ+า ในรอบปs พ.ศ. ....................... ที่ผานมา
3.1 คาใชจายในการลงทุนทําการเกษตร
เปLนเงิน.........................บาท
3.2 คาใชจายในการลงทุนนอกการเกษตร
เปLนเงิน.........................บาท
3.3 คาใชจายในครัวเรือน
เปLนเงิน.........................บาท
3.4 คาใชจายอื่นๆ ระบุ ...................................
เปLนเงิน.........................บาท
4. ที่ดินที่ข+าพเจ+าและคูสมรสถือครองทั้งหมด ดังนี้
4.1 ที่ดินทําการเกษตร จํานวน................................................แปลง
แปลงที่ 1 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
แปลงที่ 2 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
4.2 ที่ดินไมทําการเกษตร จํานวน................................................แปลง
แปลงที่ 1 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
แปลงที่ 2 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
4.3 ที่ดินอยูอาศัย เนื้อที่.....................ตั้งอยูที่...................................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................

5. ข+าพเจ+าและคูสมรสมีทรัพย1สินอื่นนอกจากที่ดิน (เชน สิ่งปลูกสร+าง เครื่องจักรกล ฯลฯ) ไดแก
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. ข+าพเจ+าและคูสมรสมีหนี้สินรายอื่น
( ) ไมมี
( ) มี ไดแก .........................................................................................................................................
7. ในการขอกู+เงินข+าพเจ+าขอเสนอหลักประกันเงินกู+ ดังนี้
7.1 จํานองที่ดินเปLนหลักประกันเงินกู จํานวน ( ) 1 แปลง ( ) 2 แปลง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แปลงที่ 1 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่..............................
เนื้อที่..............ไร.................งาน................ตารางวา ตั้งอยูที่.....................................................
( ) เปLนที่ดินใชทําการเกษตร ( ) เปLนที่ดินอยูอาศัย
ไดนําไปจํานอง ขายฝาก หรือใชประกันหนี้อยูหรือไม กับใคร.................................................
...................................................................................................................................................
แปลงที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่..............................
เนื้อที่..............ไร.................งาน................ตารางวา ตั้งอยูที่.....................................................
( ) เปLนที่ดินใชทําการเกษตร ( ) เปLนที่ดินอยูอาศัย
ไดนําไปจํานอง ขายฝาก หรือใชประกันหนี้อยูหรือไม กับใคร.................................................
...................................................................................................................................................
7.2 บุคคลค้ําประกัน จํานวน ( ) 1 คน ( ) 2 คน ( ) ........ คน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผู+ค้ําประกันคนที่ 1 ชื่อ..........................................................................................อายุ..........ปs
ป\จจุบันอยูบานเลขที่...................ซอย....................................ถนน............................................
หมูที่...........ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย&...............................โทรศัพท&.................................
อาชีพ.............................................ตําแหนง...............................................................................
สถานที่ทํางาน............................................................................โทรศัพท&...................................
มีรายไดเดือนละ..........................บาท หรือมีรายไดปsละ....................................................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น ทั้งตนเงินหรือดอกเบี้ยเดือนละ.......................บาท
หรือปsละ........................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น จํานวนเงิน..................................................บาท
ผู+ค้ําประกันคนที่ 2 ชื่อ..........................................................................................อายุ..........ปs
ป\จจุบันอยูบานเลขที่...................ซอย....................................ถนน............................................
หมูที่...........ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย&...............................โทรศัพท&.................................
อาชีพ.............................................ตําแหนง...............................................................................

สถานที่ทํางาน............................................................................โทรศัพท&...................................
มีรายไดเดือนละ..........................บาท หรือมีรายไดปsละ....................................................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น ทั้งตนเงินหรือดอกเบี้ยเดือนละ.......................บาท
หรือปsละ........................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น จํานวนเงิน..................................................บาท
8. ข+าพเจ+ามีความประสงค1จะขอกู+เงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ เปLนเงินทั้งสิ้น (1.1+1.2)
จํานวนเงิน.........................................บาท
ขาพเจาขอรับรองวา ถอยคําที่ใหตอเจาหนาที่เปLนความจริงทุกประการและเจาหนาที่ไดอานใหฟ\งแลว
รับรองวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปLนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................ผูใหถอยคํา
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................ผูบันทึก
(..................................................)
ตําแหนง..................................................................
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..................................................)

2. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. 2546
เปZนแบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน (กรณีไมรับเรื่อง)
(แบบบันทึก 2)
แบบบันทึกการขอกู+เงิน กรณีไมรับคําร+อง
1.

2.

3.
4.

5.

เขียนที่....................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ..............
ชื่อ................................นามสกุล……………………………..เลขประจําตัวประชาชน................................
บานเลขที่..................หมูที่........ถนน....................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย&.........................
ประเภทการขอความชวยเหลือ
สัญญาขายฝาก
สัญญาจํานอง
สัญญากูยืม
ซื้อที่ดินคืน
ซื้อที่นาเชา
ขอกูประกอบอาชีพ
อื่นๆ
ประเภทที่ดินที่ขอความชวยเหลือ
โฉนด
น.ส.3
น.ส.3 ก
อื่นๆ จํานวนเนื้อที่.........................ไร
ชื่อเจาหนี้.........................................................นามสกุล.....................................................................
บานเลขที่.........................หมูที่........................ถนน.........................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย&.................
ไมรับคํารอง เนื่องจาก
เปLนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท
จํานวนเงินที่ขอกูเกินกวา 2,500,000 บาท
สัญญากูยืมเงินไมไดนําที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใหเจาหนี้ยึดถือไว
ที่ดินหลักประกันหามโอนภายใน 10 ปs และเหลือระยะเวลาเกินกวา 5 ปs
สูญเสียที่ดินเกินกวา 5 ปs โดยไมไดอาศัยหรือทํากินอยู หรือสูญเสียที่ดินเกินกวา 10 ปs
เปLนหนี้สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย& นิติบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด โดยยังไมมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหชําระหนี้
ไมเปLนบุคคลที่ถูกฟRองในคดีลมละลาย
อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เจาหนาที่ไดอานใหฟ\ง ซึ่งขาพเจารับทราบและเขาใจแลว จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปLนหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................ผูใหถอยคํา

(ลงชื่อ)...........................................ผูบันทึก
(…….............................................)
ตําแหนง................................................................

3. แบบเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน (อชก.)
เรื่องที่

ชื่อ-สกุล ราษฎรจังหวัด.................ขอกู+เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแก
เกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข+อเท็จจริง
ชื่ อ-สกุ ล ............................................................อายุ . ........ปs อยู บานเลขที่ . ..............
หมู ที่ .........ตํ าบล............................. อํา เภอ........................ จังหวัด ............................ขอกู เงิ น จํา นวน
....................................................บาท เพื่อนําไป.....................................................โฉนด, น.ส. ๓ ก, น.ส. ๓
เลขที่............................เนื้อที่..................................ไร ตามสัญญากูเงินจํานวน.........................................บาท
กับเจาหนี้ (ใคร, กรณีเปLนหนี้ธนาคารฯ ตองมีคําพิพากษาใหชําระหนี้เปLนเงินจํานวน......................................บาท
และภายหลังธนาคารฯ ตกลงยินยอมรับชําระหนี้เทาไร)
ข+อมูลจาก ธ.ก.ส.
มูลหนี้เกิดจาก (สุจริต จําเปLน เชน ใชลงทุนการประกอบอาชีพ ใชจายในครัวเรือนของตนเอง
หรือของบิดามารดาหรือบุตรหรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา นําไปลงทุนประกอบอาชีพ
หรืออื่นๆ ตามฐานานุรูป) สาเหตุที่ชําระหนี้ไมไดเนื่องจาก..................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..
รายได+ครัวเรือน/ป_
คาใช+จาย/ป_
1. ทํานา...............................................บาท
๑. คาใชจายในการทํานา....................................บาท
๒. ทําไร................................................บาท
๒. คาใชจายทําไรออย.........................................บาท
๓. อื่นๆ.................................................บาท
๓. อื่นๆ................................................................บาท
รวมรายได........................................บาท
๔. คาใชจายในครัวเรือน.....................................บาท
รวมคาใชจาย..................................................บาท
คงเหลือรายไดสุทธิ.........................................บาท
แรงงานในครัวเรือน.........................คน เฉลี่ยรายไดสุทธิเฉพาะตัว =

รายไดสุทธิ
จํานวนแรงงานในครัวเรือน

สามารถชํ า ระหนี้ ภ ายใน..............ปs ที่ ดิ น หลั ก ประกั น (เปL น ที่ ทํ า อะไร) ราคาประเมิ น คิ ด เปL น เงิ น
............................................บาท คิ ดเปL นรอยละ.............ของจํ านวนเงิ นที่ ขอกู การตรวจสอบที่ ดิ นไมอยู ใน
เขตที่ดินของรัฐหรือที่สงวนหวงหามของทางราชการ นอกจากที่ดินแปลงดังกลาวผูขอกูมีที่ดินแปลงอื่นอีก เนื้อที่
..................ไร (ถามี)

แผนการผลิต
ดานการเกษตร
๑. ทํานา
จะมีรายไดชวงเดือน..................................รายไดสุทธิ....................บาท
๒. ทําไรออย จะมีรายไดชวงเดือน..................................รายไดสุทธิ....................บาท
ดานนอกการเกษตร
๑. รับจาง
๒. บุตรสงให

รายไดสุทธิ....................บาท
รายไดสุทธิ....................บาท

วิธีการชําระหนี้
ผู ขอกู จะสงชํ า ระหนี้ คื น กองทุ น ฯ เปL น รายปs ๆ ละ............ครั้ ง ชํ า ระตนเงิ น และดอกเบี้ ย
ปsละ........................บาท และจะชําระใหเสร็จสิ้นภายใน.................ปs (ระยะเวลาในการชําระหนี้ไมจําเปLนตอง
ชําระจนครบ ๒๐ ปs ตามระเบียบฯ หากผูขอกูมีรายไดมากใหชําระตามความสามารถเมื่อคํานวณแลวอาจไมถึง
๒๐ ปsก็ได)
ธ.ก.ส. มีความเห็นวา

ข+อวิเคราะห1ของฝaายเลขานุการ
๑. ผูขอกูเปLนเกษตรกรและผูยากจน มีรายไดสุทธิเฉพาะตัว............................บาท/ปs (ไมเกินปs
ล ะ ๘ ๗ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ต า ม ที่ ก ช ก . กํ า ห น ด ) มู ล ห นี้ เ กิ ด จ า ก เ ห ตุ สุ จ ริ ต แ ล ะ จํ า เ ปL น นํ า ไ ป ใ ช
....................................................................................................................................................................
๒. ที่ดินหลักประกันราคาประเมินคิดเปLนเงิน.....................บาท คิดเปLนรอยละ...........ของ
จํานวนเงินที่จะใหกู (.....................บาท) เปLนการสงวนที่ดินทํากิน หรือที่อยูอาศัย
๓. ผู ขอกู มี ลู ทางในการประกอบอาชี พ แล ะมี ลู ทางสามารถชํ า ระหนี้ ไ ดภายใน
ระยะเวลา.........ปs
จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

4.1 หนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง : อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด

ที่ กษ ๐๒๒๐/

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕.....

เรื่อง

การขอกูเงินเพื่อ……………………

เรียน นายอําเภอ……………………. ประธาน อชก. สวนอําเภอ
อางถึง ๑. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วาดวยกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื มแกเกษตรกรและผู ยากจน
พ.ศ.๒๕๔๖
๒. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๗
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารรองเรียนของผูขอกูเงิน จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยาจน (กชก.) ไดรั บ คํ า รองของราษฎร
อําเภอ………………จังหวัด………………. จํานวน…... ราย คือ นาย/นาง/นางสาว………………………………………… มีความ
ประสงค& ข อกู เงิ น จากกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื ม แกเกษตรกรแล ะผู ยากจน พ.ศ. ๒ ๕๔ ๖
เพื่อ………………………………รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบที่อางถึง ๑ และ ๒ ผลเปLนประการใด
กรุณาแจงใหทราบภายในวันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ..………. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

4.2 หนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (ธ.ก.ส)

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

การขอกูเงินเพื่อนําไปชําระหนี้ตามคําพิพากษาและไถถอนที่ดินคืน

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร สาขา....................................
อางถึง ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
๒. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาเอกสารการขอกูเงิน จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
3. แบบกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดวยคณะกรรมการการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ไดรับคํารองของ(นาย/นาง/
นางสาว).........................................อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตําบล..........................อําเภอ..........................
จังหวัด........................................ มีความประสงค&ขอกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ.2546 เพื่ อนํ าไปชํ า ระหนี้ และไถที่ ดิ น รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ งที่ส งมาดวย 1 และเมื่ อ
ดําเนินการแลวเสร็จกรุณากรอกรายละเอียดตามกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ตอไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบที่อางถึง 1 และ 2 ผลเปLนประการใด
กรุณาแจงให สป.กษ. ทราบภายในวันที่ ………….. เดือน.................พ.ศ. .................. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.3 หนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง : แจ+งผลการดําเนินงานสงเรื่องให+ อชก.สวนอําเภอ

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ กษ ๐๒๒๐/

ตุลาคม ๒๕.....
เรื่อง

แจงผลการดําเนินการ

เรียน นาย/นาง/นางสาว..........................
ตามที่ ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกูเพื่อ...............(ชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน/
เพื่อไถที่ดิน/เพื่อซื้อที่ดินคืน/เพื่อซื้อที่นาเชา) จาก.......................(เจาหนี้) นั้น
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยาจน (กชก.) ไดสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการชวยเหลือ
เกษตรกรและผู ยากจน (อชก.) สวนอํ าเภอ..................... จั งหวั ด............................ เพื่ อพิ จารณาดํ าเนิ นการ
ตอไปแลว ตามหนังสือคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ที่ กษ ๐๒๒๐/
ลงวันที่...........
เดือน.............................พ.ศ................. ผลเปLนประการใดจะแจงใหทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

4.4 หนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง : แจ+งผลการดําเนินงานสงเรื่องให+ ธ.ก.ส.

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการรองเรียน

เรียน นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตามที่ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกู เพื่อนําไปชําระหนี้และไถที่ดินคืน นั้น
คณะกรรมการการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.) ไดสงเรื่ อ งใหธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ&การเกษตรและสหกรณ&การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.......................จังหวัด............................
พิจารณาดําเนินการตอไปแลว ตามหนังสือคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ดวนที่สุด ที่ กษ
0220/.......................... ลงวันที่...........ตุลาคม.............. ผลเปLนประการใดจะแจงใหทราบตอไป
อนึ่ ง ในสวนหนึ่ งของหนี้ ต ามสั ญ ญากู เงิ นฉบั บ ลงวั น ที่. .......มี น าคม..............ที่ทานไดกู ยื ม
จากนาย/นาง/นางสาว(เจาหนี้).................................. นั้น เนื่องจากไมไดมีการนําที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
(โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก) ใหเจาหนี้ยึด จึงไมอยูในหลักเกณฑ&
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.5 ตัวอยางหนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนฯ

บันทึกข+อความ

สวนราชการ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& สํ านั กบริ หารกองทุ นเพื่ อชวยเหลื อเกษตรกร
และรับเรื่องรองเรียน โทร ๐ ๒๒๘๐ ๗๗๕๓ (๓๒๙)
ที่
กษ ๐๒๒๐/
วันที่
ตุลาคม ๒๕....
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (ผาน ผูอํานวยการกองคลัง) นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา,
๑. ข+อเท็จจริง
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน ไดรับแจงการอนุมัติคํา
ขอกู เงิ น กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื ม แกเกษตรกรและผู ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ของประธาน
......................................................(อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวนจังหวัด/สวนอําเภอ)
จังหวัด.................................... จํานวน..................... ราย คือ นาย/นาง/นางสาว...................................... เปLนเงิน
จํานวน .............................. บาท (...........ตัวอักษร.................บาทถวน) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๒. ระเบียบและมติ กชก. ที่เกี่ยวข+อง
๒.๑ คณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.) ไดมี คํ า สั่ ง กชก.
ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัด/สวนอําเภอ) ภายในวงเงินที่ขอกู
(รายละเกินกวา 500,000 บาท แตไมเกินรายละ 2,500,000 บาท/รายละเกินกวา 500,000 บาท แตไมเกินราย
ละ 500,000 บาท/ไมเกินรายละ 300,000 บาท)..................................................................บาท และประธาน
อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัด/สวนอําเภอ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ในกรณีที่อยูใน
หลักเกณฑ&ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไมมีป\ญหาที่จะตองใชดุลพินิจ และเสนอให อชก. (สวนกลาง/สวน
จังหวัด/สวนอําเภอ) ทราบตอไป โดย อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัดสวนอําเภอ) สําหรับวงเงินที่ขอกู(รายละเกิน
กวา 500,000 บาท แตไมเกิ นรายละ 2,500,000 บาท/รายละเกิ นกวา 500,000 บาท แตไมเกิ นรายละ
500,000 บาท/ไมเกินรายละ 300,000 บาท)....................................................................................... บาท
๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๗ กําหนดวา บรรดาคําสั่ง มติ หลักเกณฑ&ที่ออกไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งไมขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหถือวาเปLนคําสั่ง มติ หลักเกณฑ&ที่ออกตามระเบียบนี้
๓. ข+อเสนอ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน พิจารณาแลวเห็นวา ผูขอกู
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถวน มู ล เหตุ แ หงหนี้ แ ละประเภทหนี้ สิ น เปL น ไปตามระเบี ย บฯ และหลั ก เกณฑ& ที่ กํ า หนด
เห็นสมควรอนุมัติการใชจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๓.๑ จายใหผูขอกูยืมจํานวน....(ระบุจํานวน).... ราย ตามขอ ๑ รวมเปLนเงิน ............... บาท
(...........ตัวอักษร.....................บาทถวน)
/๓.๒...

-๒๓.๒ จายเปL นคาจดทะเบี ยนจํ านองที่ ดิ นกั บกองทุ นฯ ใหผู ขอกู เงิ นจํ านวน ............. บาท
(.......ตัวอักษร.............บาทถวน) ตามมติ กชก. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๗
(อัตรารอยละ ๑ ของวงเงินที่จดทะเบียนจํานองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน)
รวม .....(ระบุจํานวน)...... รายการ เปLนเงินทั้งสิ้น.......3.1+3.2....... บาท (.........ตัวอักษร................บาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖

ว่าที ลงชื
ร.ต.่อ..........................................................
(..........................................................)
(สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์)
นัตํากแหนง...........................................................
วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการ

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

ราง/พิมพ& ชมชาย ตรวจ..........................
ทาน.........................วันที่............................

4.6 ตัวอยางหนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (ธ.ก.ส) การอนุมัติเงินกองทุนฯ

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕.....

การอนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย&เลขที่
๒. บัญชีรายชื่อผูไดรับอนุมัติเงินกูกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน...........ราย
ดวยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ& ไดรั บ แจงการอนุ มั ติ คํ า ขอกู เงิ น กองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ของประธานอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจน (อชก.) (สวนจังหวัด/สวนอําเภอ)..................................................................... ไดพิจารณาอนุมัติเงิน
ใหแก นาย/นาง/นางสาว................................................. เปLนเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น ................................... บาท
(...................ตัวอักษร...................บาทถวน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย) เพื่อใหผูขอกูนําไปปลด
เปลื้องหนี้สินและไถถอนที่ดินคืนจากเจาหนี้ (ตามคําสั่งคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.)
ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑) และ กชก. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๓๗ มีมติใหถือเปLนหลักการวากรณีที่ไดมีการอนุมัติคําขอกูจากกองทุนหมุนเวียนฯ รายใดแลว ใหถือวา กชก.
ไดอนุมัติใหจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเปLนคาจดทะเบียนจํานองที่ดินกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ&ดวย ซึ่งในการอนุมัติคําขอกูเงินครั้งนี้ กองทุนหมุนเวียนฯ ตองจายคาจดทะเบียนจํานองที่ดินใหแกผูขอกู
เปLนเงินจํานวน ............................ บาท (.........ตัวอักษร........บาทถวน) โดยการจายขาด รวมเปLนเงินที่อนุมัติ
ทั้งสิ้น ................................................... บาท (.........ตัวอักษร........................บาทถวน)
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (สป.กษ.) ไดจัดทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย&บัญชี
เลขที่ 01000-1-07460-8 จํ า นวน............ฉบั บ ตามใบถอนเงิ น เลขที่ . .........................................
ลงวันที่............เดือน....................พ.ศ.................... จํานวน ............................. บาท (.......ตัวอักษร.....บาทถวน)
สงมาพรอมดวยแลวเพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือมอบอํานาจการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาว
ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&กับ ธ.ก.ส. ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป ผลเปLนประการใดกรุณาแจงให สป.กษ. ทราบ
ภายในวันที่ ………….. เดือน.................พ.ศ. .................. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.7 ตัวอยางหนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด)การอนุมัติเงินกองทุนฯ

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการอนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2546

เรียน ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ.........................ประธาน อชก.สวนจังหวัด/สวนอําเภอ
อางถึง หนังสือจังหวัด.................................ที่ นม.............................ลงวันที่...........ตุลาคม 25......
ตามหนังสือที่อางถึงแจงวาคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวน
จังหวัด/อําเภอ.......................... ไดพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ. 2546 ใหผูขอกูจํานวน........ราย เปLนเงินรวม.............................บาท ประกอบดวยนาย/นาง/
นางสาว.......................... จํานวนเงิน.......................บาท และนาย/นาง/นางสาว..................................จํานวนเงิน
......................บาท พรอมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาการเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ใหสํานัก
บริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน (สกร.) เพื่อดําเนินการเบิกจายฯ ใหแกผูขอกูชําระ
หนี้และไถถอนที่ดินคืนจากคูกรณีความละเอียดแจงแลว นั้น
สกร. ในฐานะฝ+ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.)
ไดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ใหกับผูขอกูจํานวน......................รายขางตนเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่.............ธันวาคม 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.8 ตัวอยางหนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง (ยุติเรื่อง)

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการรองเรียน

เรียน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..
ตามที่ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกูจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
ผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ.............(ชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน/เพื่อไถที่ดิน/เพื่อซื้อที่ดินคืน/เพื่อซื้อที่นาเชา)
คืนจาก...............(เจาหนี้) เปLนเงินจํานวน ....................บาท นั้น
ฝ+ายเลขานุการคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ไดพิจารณาตรวจสอบ
ขอมูลรายละเอียดตางๆ ดังกลาวแลวปรากฏวา ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ตามที่
ระเบียบกําหนด จึงไมอยูในหลักเกณฑ&การใหความชวยเหลือ และไดยุติเรื่องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอ ๒๙(๘)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

ภาคผนวก 3

รายชื่อผูจัดทํา

กลุมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
1.1 นางสมจิตต& สาสนัส
นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
1.2 น.ส.อรษา นิติฐิติกร
นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการ
1.3 น.ส.ป~ยพร สุขวนิช
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน
1.4 นายพนม สาผาย
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน
1.5 น.ส.จิราพร กันยา
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน

คมู่ ือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
กระบวนงานช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจน

กลมุ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจน
สํานักบริหารกองท ุนเพื/อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรือ/ งร้องเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนงาน ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
ของ สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&

(กลุม/ฝ+าย) กลุมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน

ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2559

สารบัญ
หนา
1
1
2
3
7
11
14
14
14
15

1. วัตถุประสงค&ของการจัดทําคูมือ
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนงาน
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
9. เอกสารอางอิง
10. แบบฟอร&มที่ใช
ภาคผนวก
1. กฎระเบียบ/คําสั่ง
2. ตัวอยางแบบฟอร&ม
- แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2546 (ปรับปรุงใหม)
- แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 (สําหรับ ธ.ก.ส.ดําเนินการ)
- แบบเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.)
3. หนังสือตอบผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปLนแบบฟอร&มหนังสือราชการเพื่อแจงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
3.1 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ : อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด
3.2 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส)
3.3 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให อชก. สวนอําเภอ
3.4 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให ธ.ก.ส.
3.5 หนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนฯ
3.6 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส) การอนุมัติเงินกองทุนฯ
3.7 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด)การอนุมัติ
เงินกองทุนฯ
3.8 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง (ยุติเรื่อง)
3. รายชื่อผูจัดทํา
……………………………………………….

คูมือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการ ชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน
1. วัตถุประสงค1
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปLนลายลักษณ&อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรม/กระบวนงานตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค&กรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปLนไป
ตามเปRาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเปLนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให
การทํางานเปLนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชน&จากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อสรางความเขาใจใหกั บเจาหนาที่ผู ปฏิ บัติ งานชวยเหลื อเกษตรกรและผูยากจน ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และปฏิ บัติ งานชวยเหลือเกษตรกรและผู ยากจนใหสํ าเร็จ ตามวัต ถุประสงค& ของกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
2. ขอบเขต คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน
การชวยเหลื อเกษตรกรและผู ยากจน ของสํ านั กบริ หารกองทุ นเพื่ อชวยเหลื อเกษตรกรและรั บเรื่ อง
รองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& จะครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 12 ขั้นตอน
ซึ่งเริ่มตั้งแตการศึกษารายละเอียดขอมูลระเบียบหลักเกณฑ&การใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน การวางแผน
งาน การสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสาร การรับคํารองขอกูเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกถอยคํา
การสอบสวนขอเท็จจริงไกลเกลี่ยประนอมหนี้และการทําสัญญาประนีประนอมยอมความแพง การวิเคราะห&คําขอกู
เงินและประเมินราคาหลักประกัน (ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง) การพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินและแจงผล การตรวจสอบ
และการอนุ มั ติ เบิ กจายเงิ น การโอนเงิ นกู ให ธ.ก.ส. การทํ าสั ญญาจํ านองที่ ดิ นและจายเงิ นกู การรายงานผล
การดํ าเนิ นงาน และสิ้ นสุดที่ ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลลู กหนี้ โดยขอบเขตการใหความชวยเหลือตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 25๔๖ ในเรื่องตอไปนี้
(๑) ใหกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ ตองเปLน
ป\ญหาเฉพาะหนาที่คณะกรรมการเห็นวามีความจําเปLนเรงดวน
(ข) เพื่อเปLนทุนในการประกอบอาชีพของผูกูยืมใหมีรายไดสูงขึ้น
(ค) เพื่ อไถหรื อไถถอนที่ ดิ นคื นจากการขายฝากหรื อจํ านอง เมื่ อมี พฤติ การณ& ว าสิ ทธิ หรื อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(ง) เพื่ อชํ าระหนี้ ตามสั ญญากู ยื มเงิ นซึ่ งผู กู ยื มไดนํ าที่ ดิ นหรื อหนั งสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิ นให
เจาหนาที่ยึดถือไวเปLนประกันกอนหรือขณะทําสัญญากูยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ&วาสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะ
หลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด
(จ) เพื่ อซื้ อคื นที่ ดิ นที่ ไดสู ญเสี ยสิ ทธิ หรื อกรรมสิ ทธิ์ ไป เนื่ องจาการขายฝาก จํ านอง หรื อ
การกูยืมเงิน
(ฉ) เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแหงกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-2(๒) ใหความชวยเหลือเปLนคาใชจายแกเกษตรกรและผูยากจนกรณีมีขอพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิการเชาที่ดิน และคาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินคดี
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเปLนเกณฑ&สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปLนผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือวาเปLนเกณฑ&ที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
สป.กษ. หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
กองทุน หมายความวา กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
กชก. หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528 กชก. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนงานในการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนเกี่ยวกับเรื่องที่เปLน
ป\ญหาเฉพาะเรงดวน หรือที่กระทบกระเทือนเกษตรกรและผูยากจนทั้งในดานเกี่ยวกับหนี้สินและคดีความ และ
ป\ญหาการประกอบอาชีพ
(2) หาทางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนใหมีรายไดที่แทจริงสูงขึ้นทั้งทางตรงและทางออม
(3) ใหการสนับสนุน ประสานงาน เรงรัด ติดตาม ประเมินผลและแกไขป\ญหาอุปสรรคตางๆ
ในการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนสวนราชการที่เกี่ยวของ
(4) ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อชก. หมายความวา คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตามระเบียบสํานักรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) สอบสวนขอเท็จจริง ไกลเกลี่ย และประนีประนอมขอพิพาทระหวางบุคคลผูเปLนคูกรณี
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเกษตรกรหรือผูยากจน ที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือไมไดรับความเปLนธรรม
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน ที่ดินทํากิน และคดีความเพื่อปลดเปลื้องหรือลดหนี้สิน เพื่อไถถอนหรือซื้อที่ดินทํากินคืน
เพื่อใหไดรับความเปLนธรรมหรือระงับหรือแกไขป\ญหาขอพิพาทและความเดือดรอน
(2) ดําเนินการใหทางราชการชวยเหลือทางการเงินในการปลดเปลื้องหนี้สิน ไถถอน ซื้อที่ดิน
ทํากินคืน หรือแกไขป\ญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(3) ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนในทางกฎหมายและคดีความ
(4) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) หรือตามที่
ประธาน กชก. มอบหมาย
นอกจากนี้ อชก.สวนกลาง มีอํานาจหนาที่ในการเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติงานของ อชก.
กทม. อชก.เขต อชก.สวนจังหวัดและอชก.สวนอําเภอ และอชก. เขต อชก.สวนอําเภอ ยังมีหนาที่ชวยเหลือ
ปฏิบัติงานตามที่ อชก.สวนกลาง อชก.กทม. และอชก.สวนจังหวัด มอบหมายดวย

-3เกษตรกร หมายความวา ผู ประกอบอาชีพ ทํ านา ทํ าสวน ทํ าไร ทํ า นาเกลือ เลี้ย งสั ตว& หรืออาชี พ
เกษตรกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ผู+ยากจน หมายความวา ผูที่ไมมีทรัพย&สินเพียงพอ และอยูในภาวะที่ไมสามารถจะชวยตนเองได
ผู+กู+ยืม หมายความวา เกษตรกรหรือผูยากจนที่กูยืมเงินจากกองทุน
ธ.ก.ส. หมายความวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
เจ+าหนี้ หมายความวา เจาหนี้ที่เปLนบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด ธนาคารพาณิชย&ตาม
กฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย& ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห&
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ&และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
4. หน+าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ของสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ& มีการดําเนินงานภายใตคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) และ
คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.สวนกลาง อชก.กทม. อชก.เขต อชก.สวนจังหวัด และ
อชก.สวนอํ า เภอ) มี ห นาที่ เ พื่ อชวยดํ า เนิ น งานของ กชก. ตามคํ า สั่ งคณะกรรมการชวยเหลื อเกษตรกรและ
ผูยากจนที่ 1/2558 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน รายละเอียดดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ประกอบดวย
(1) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
(6) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(7) อัยการสูงสุด
(8) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ที่รับผิดชอบงานของสํานักบริหารกองทุน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ&
(9) หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(10) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
(11) อธิบดีกรมประมง
(12) อธิบดีกรมปศุสัตว&
(13) อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
(14) เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(15) เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-4(16) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
(17) ผูแทนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ&แตงตั้ง
จํานวน 2 คน
(18) ผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กชก. แตงตั้ง จํานวน 2 คน
(19) ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
(20) เจาหนาที่สํานักบริหารกองทุน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 คน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

๔.๒ คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวนกลาง ประกอบดวย
(1) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
เปLนประธาน
ที่ไดรับมอบหมาย
อนุกรรมการ
(2) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
(3) ผูแทนสํานักงบประมาณ
เปLนอนุกรรมการ
(4) ผูแทนกรมบัญชีกลาง
เปLนอนุกรรมการ
(5) ผูแทนกรมการปกครอง
เปLนอนุกรรมการ
(6) ผูแทนกรมที่ดิน
เปLนอนุกรรมการ
(7) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
เปLนอนุกรรมการ
(8) ผูแทนกรมประมง
เปLนอนุกรรมการ
(9) ผูแทนกรมปศุสัตว&
เปLนอนุกรรมการ
(10) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
เปLนอนุกรรมการ
(11) ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
เปLนอนุกรรมการ
(12) สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติที่ประธาน
สภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย จํานวน 1 คน
เปLนอนุกรรมการ
(13) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจน
ที่ประธาน อชก. สวนกลาง แตงตั้ง จํานวน 1 คน
เปLนอนุกรรมการ
(14) ผูอํานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เปLนอนุกรรมการและ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
เลขานุการ
(15) เจาหนาที่สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
เปLนอนุกรรมการและ
เกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน ที่ไดรับมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
จํานวน 1 คน

-5๔.๓ อชก. กรุงเทพมหานคร (อชก.กทม.) ประกอบดวย
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
(๓) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
(๔) ผูแทนกรมที่ดิน
(๕) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย&
(๖) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๗) ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
(๘) ผูแทนสหกรณ&การเกษตรในกรุงเทพมหานคร
(๙) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพมหานครที่ประธาน อชก. กทม.
แตงตั้ง จํานวน ๑ คน
(๑๐) ผูอํานวยการกองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม
(๑๑) เจาหนาที่กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑ คน
๔.๔ อชก. เขต ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการเขต
(๒) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด หรือ
อัยการพิเศษฝ+ายคดีอาญาประจําศาลจังหวัด
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
(๓) เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
หรือผูแทนกรมที่ดิน
(๔) ผูแทนกรมพัฒนาที่ดินสังคมและสวัสดิการ
(๕) สรรพากรพื้นที่สาขา
(๖) เกษตรอําเภอหรือผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
(๗) หัวหนาฝ+ายปกครองเขต
(๘) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๙) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ&การเกษตรจังหวัด
(๑๐) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในเขต
ที่ประธาน อชก.เขต แตงตั้ง จํานวน ๒ คน

เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ

-6(๑๑) ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผูอํานวยการเขตแตงตั้ง
(๑๒) ขาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอํานวยการเขต
แตงตั้ง จํานวน ๑ คน
๔.๕ อชก.สวนจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด
(๒) ปลัดจังหวัด
(3) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หรือ ผูแทน
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
(๕) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
(๖) คลังจังหวัด
(๗) เกษตรจังหวัด
(๘) ประมงจังหวัด
(๙) ปศุสัตว&จังหวัด
(๑๐) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด
(๑๑) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ&การเกษตรจังหวัด
(12) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๑3) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด
ที่ประธานอชก. สวนจังหวัด แตงตั้ง จํานวน 1 คน
(๑4) เกษตรและสหกรณ&จังหวัด
(๑5) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัด
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน ๑ คน
๔.๖ อชก.สวนอําเภอ ประกอบดวย
(๑) นายอําเภอ
(๒) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
(๓) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีคดีจังหวัดหรือผูแทน

เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนประธาน
อนุกรรมการ
เปLนรองประธาน
อนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ

-7(๔) ผูแทนสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
(๕) เจาพนักงานที่ดินอําเภอหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือเจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก
(๖) พัฒนาการอําเภอ
(๗) สรรพากรพื้นที่สาขา
(๘) ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบานประจําอําเภอ
(๙) ผูแทนสํานักงานกองทุนฟklนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัด
(๑๐) ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&
การเกษตร สาขา
(11) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ประธาน
สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย จํานวน 1 คน
(๑2) ผูแทนเกษตรกรหรือผูยากจนที่มีภูมิลําเนาในอําเภอ
ที่ประธาน อชก.สวนอําเภอ แตงตั้ง จํานวน 1 คน
(๑3) เกษตรอําเภอ
(๑4) ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย
(๑5) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน ๑ คน

เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
เปLนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เปLนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

5. Work Flow กระบวนการ
(ระบุ การใชสัญลักษณ&ตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ&
กอน - หลังของแตละขั้นตอนในกระบวนงาน ที่จะเปLนประโยชน&ในการชวยทําความเขาใจกระบวนการทํางานที่
งายขึ้น และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธ&ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ)
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
1.ศึกษารายละเอียดข+อมูลระเบียบหลักเกณฑ1 การให+
ความชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือ
เกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.
2546
- ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
- กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

สกร.

-8ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

2.วางแผนงาน
- มติคณะกรรมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
(กชก.) หรือนโยบายจากรัฐบาล กําหนดทิศทางเพื่อ
วางแผนงานกองทุนฯ
- แผนการปฏิบัติงานประจําปs
- งานอื่นๆ ที่กองทุนฯไดรับมอบหมาย

สกร.

3. สื่อสารและเผยแพรข+อมูล
- นโยบายเรงดวน
- การแกไขระเบียบหลักเกณฑ&
- มติ กชก./อชก.
- ประกาศ/การปรับเปลี่ยนคําสั่งทีส่ ําคัญ
- รายงานการประชุม
- ขอมูลอื่นๆ
- ผลการดําเนินงาน
4. การรับคําร+องขอกู+เงิน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและบันทึกถ+อยคํา
รับคํารองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน
บันทึกถอยคํา
1) ไมรับเรื่องไวพิจารณาเนื่องจากไมเขา
หลักเกณฑ& ใหแจงผูรองใหทราบใน 6 วัน
2) สกร. รับเรื่องไวพิจารณาดําเนินการตอ
ใหสงตอไปยัง อชก. สวนอําเภอ/อชก.เขต
5. การสอบสวนข+อเท็จจริงไกลเกลี่ยประนอมหนี้และ
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความแพง
5.1 อชก. สวนอําเภอรับเรื่อง เพื่อเจรจาไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้ ลงบันทึกการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท
ทางแพง
5.2 สงเรื่องตอให ธ.ก.ส. สาขา/อําเภอ

ผู+รับผิดชอบ*

สกร.

N (แจงผูขอกู)

-กลุมชวยเหลือ
6
วันทําการ เกษตรกร
และผูยากจน
Y

15
วันทําการ

-อําเภอ
ภูมิลําเนาของ
ผูขอกู

-9ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
6. การวิเคราะห1คําขอกู+เงินและประเมินราคา
หลักประกัน (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร+าง)
6.1 ธ.ก.ส. วิเคราะห&คําขอกู/ประเมินราคาที่ดินและสิง่
ปลูกสราง
6.2 สงผลการวิเคราะห&ฯให อชก.ระดับตาง ๆ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) วงเงินไมเกิน 300,000 บ.
= อชก. สวนอําเภอ, อชก.เขต
2) วงเงินตั้งแต 300,000-500,000 บ.
= อชก. สวนจังหวัด , อชก.กทม.
3) วงเงินตั้งแต 500,000-2,500,000 บ.
= อชก. สวนกลาง
7. การพิจารณาอนุมัติคําขอกู+เงินและแจ+งผล
ฝ+ายเลขานุการ อชก.สวนตางๆ ตรวจสอบ วิเคราะห& และ
สรุปผลคําขอกูเงินของ ธ.ก.ส. เพือ่ เสนอที่ประชุมพิจารณา
โดยฝ+ายเลขาฯ ดําเนินการ ดังนี้
7.1 ตรวจสอบเอกสารตางๆ ตามขั้นตอนขางตนอีกครั้ง
เพื่อใหถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ&
7.2 ตรวจสอบ และวิเคราะห&คําขอกูในสวนผลวิเคราะห&
ที่ ธ.ก.ส.ไดดําเนินการสรุปวารายไดสุทธิของผูขอกู
เมื่อนํามาหักหนี้สนิ อื่น (ถามี) มีรายไดเหลือพอทีจ่ ะชําระหนี้
คืนไดภายใน 20 ปs ตามที่ระเบียบกําหนด
7.3 ตรวจสอบการประเมินทีด่ ินหลักประกันของ
ธ.ก.ส. หลังจากตรวจสอบรายละเอียดขางตนแลวให
ดําเนินการ ดังนี้
1) หากผลการตรวจสอบเปLนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ& ฝ+ายเลขานุการนําเรื่องเสนอทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเงินกูตามกรอบวงเงินทีไ่ ดรับมอบอํานาจของ
อชก. ระดับตางๆ พิจารณาอนุมตั ิ/ไมอนุมัติ และแจงใหผูขอ
กู อชก. สวนจังหวัด/อชก.สวนอําเภอ/อชก.เขต/อชก.กทม.
ตอไป
2) หากผลการตรวจสอบไมเปLนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ& ใหแจงผลตอผูรองวาผูขอกูไมอยูในหลักเกณฑ&
ตามระเบียบฯ กําหนด

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

-ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
วันทําการ สหกรณ&
การเกษตร
20

1)

2)

N (แจงผูกู)

Y

3)

-อชก.สวนกลาง
(กลุมชวยเหลือ
เกษตรกรและ
ผูยากจน)
20
-อชก.สวน
วันทําการ จังหวัด
-อชก.สวน
อําเภอ

- 10 ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
8. การตรวจสอบและการขออนุมัติเบิกจายเงิน
8.1 สป.กษ. ตรวจสอบความถูกตองการพิจารณาอนุมัติ
ของอชก. สวนจังหวัด/อชก.สวนอําเภอ/อชก.เขต/อชก.
กทม. ใหเปLนไปตามระเบียบหลักเกณฑ& และนําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติเบิกจายเงิน พรอมจัดทําใบถอนเงินฝากให
ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ สงเรื่องธ.ก.ส.สาขา เพื่อจายเงิน
ใหผูขอกูกับเจาหนี้
8.2 แจง อชก.สวนตางๆ และผูขอกูทราบ
เงื่อนไข หากมีป\จจัยที่สงผลกระทบตอการเบิกจายเงิน
หรือกองทุนหมุนเวียนฯขาดสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งเปLน
กรณีการดําเนินงานในสภาพไมปกติ และมีนโยบายหรือ
สั่งการเปLนการภายในเปLนการเฉพาะให สป.กษ.จะตอง
คัดกรองและจัดลําดับเรื่องของเกษตรกรและผูยากจนที่มี
ความเดือดรอนจําเปLนเรงดวนเปLนลําดับแรกกอน1
หมายเหตุ : 1เรื่องเรงดวน หมายถึง ลูกหนี้ทมี่ ีการทําสัญญา
ขายฝากที่ใกลครบกําหนดตามระยะเวลาที่จะไถคืน กรณีที่
สํานักงานบังคับคดีมีคาํ สั่งประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ซึ่งกรณี
เหลานี้ มีพฤติการณ&วาจะเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ใหกับ
เจาหนี้ จึงตองไดรับความชวยเหลือเปLนลําดับตนๆ

9. การโอนเงินกู+ให+ ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ โอนเงินให ธ.ก.ส.สาขา

10. การทําสัญญาจํานองที่ดินและจายเงินกู+
ธ.ก.ส. สาขา/อําเภอ แจงใหผูไดรับอนุมัติมาทําสัญญา/
จํานองที่ดิน/จายเงินกู

11. การรายงานผลการดําเนินงาน
11.1 รายงานผลการดําเนินงานของ อชก.สวนอําเภอ
และ อชก.สวนจังหวัด ตอ สกร.
11.2 ธ.ก.ส.รายงานผลสถานะการเงิน ตอ สกร.
11.3 รายงานผลการดําเนินงานของสกร.ตอ
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน/
คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
12.จัดเก็บข+อมูลเกษตรกรและผู+ยากจน
12.1 จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
12.2 จัดเก็บขอมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะ
เวลา

ผู+รับผิดชอบ*

กรณีไมปกติ
: คัดกรอง
และจัดลําดับ
ความเรงดวน

N (ไมอนุมัติ
และยุติเรื่อง)

วันทําการ

-กลุม
ชวยเหลือ
เกษตรกรและ
ผูยากจน

5
วันทําการ

-ธ.ก.ส

15

Y
(อนุมัติเบิก
จายเงิน)

9

วันทําการ

-ธ.ก.ส

-กลุมติดตาม
และพัฒนา
ฟklนฟูอาชีพ
เกษตรกร
-ฝ+ายบริหาร
ทั่วไป
-กลุมติดตาม
และพัฒนาฟklนฟู
อาชีพเกษตรกร
-กลุมชวยเหลือ
เกษตรกร
และผูยากจน

- 11 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดข+อมูลระเบียบหลักเกณฑ1 การให+ความชวยเหลือเกษตรกร
และผู+ยากจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
จะตองศึ ก ษารายละเอี ย ดของระเบี ย บหลั ก เกณฑ& มติ ต างๆ และกฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วของ ตลอดจึ งขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ งานและอํ านาจหนาที่ ที่ร ะเบี ย บหลั กเกณฑ& ร ะบุ ไว จึ งจะสามารถปฏิ บัติ งานใหความชวยเหลื อได
ซึ่งระเบียบหลักเกณฑ&ที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ.2528 ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อการกู ยื มแกเกษตรกรและผู ยากจน
พ.ศ. 2546 ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปLนตน
หมายเหตุ : สวนกลางไดสนับสนุนหนังสือระเบียบหลักเกณฑ&ที่รวบรวมระเบียบหลักเกณฑ&
มติตางๆ และขั้นตอนการปฏิบัติแจกใหทุกจังหวัดทุกอําเภอทั่วประเทศ และสามารดาวน&โหลดเอกสารเพิ่มเติมได
ที่เว็บไซต&ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&ในหนาของกองทุนหมุนเวียนฯ (www.opsmac.go.th)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนงาน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปs ซึ่งแผนงานจะตองมีทิศทางที่สอดคลองกับมติคณะกรรมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) หรือนโยบาย
จากรัฐบาล และแตละแผนงานจะตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรและสหกรณ&จังหวัด และ เกษตรอําเภอ เพื่อชวย
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามเปRาหมายที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ 3 สื่อสารและเผยแพรข+อมูล
การดําเนินงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรและ
สหกรณ&จังหวัด และเกษตรอําเภอ ซึ่งการสื่อสารและเผยแพรขอมูลตางๆ เชน นโยบายเรงดวน การแกไข
ระเบียบหลักเกณฑ& มติ กชก./อชก.ประกาศ/การปรับเปลี่ยนคําสั่งที่สําคัญ รายงานการประชุม และขอมูลอื่นๆ
เปLนตน ถือวามีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน เพื่อใหเปLนมาตรฐาน
เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 การรับคําร+องขอกู+เงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกถ+อยคํา (๖ วันทําการ)
ดําเนินการดังนี้
4.1 เมื่อเกษตรกรและผูยากจน (ผูขอกู) แจงความจํานงตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ตามภูมิลําเนา
ทะเบี ย นบานของผู กู ใหเจาหนาที่ ดํ า เนิ น การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเบื้ อ งตน (สํ า เนาบั ต รประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสัญญาจํานองหรือสัญญาขายฝาก ที่จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือสัญญา
กู ยื ม เงิ น สํ า เนาเอกสารสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก (โดยใหผู ขอกู ถายเอกสารมาทุ ก หนา) สํ า เนา
คําพิพากษาหรือสําเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหชําระหนี้แลว (กรณีเปLน
หนี้ในระบบ) หลักฐานการเชาที่ดิน (ถามี) กรณีขอชื้อที่นาเชา สําเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
4.2 จดบันทึกถอยคํา กรณีอยูในหลักเกณฑ&ที่จะใหความชวยเหลือดานเงินกูไดตามระเบียบ
หรือไมอยูในหลักเกณฑ&

- 12 ขั้ น ตอนที่ 5 การสอบสวนข+ อ เท็ จ จริ ง ไกลเกลี่ ย ประนอมหนี้ แ ละการทํ า สั ญญาประนี ป ระนอม
ยอมความแพง (๑๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
5.1 มีหนังสือแจงคูกรณีเพื่อนัดมาดําเนินการไกลเกลี่ย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
5.2 ในวันที่นัดคูกรณีมาเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยใหอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งคนหนึ่ง
คนใด หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากอนุกรรมการดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท เพื่อใหไดขอยุติ
(กรณีการขอซื้อคืนที่ดินไดสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จํานอง หรือสัญญากูยืมเงิน หรือการ
ซื้อที่นาเชา ตองมีขอยุติวาเจาของที่ดินนั้นยินยอมที่จะขายคืน หรือขายที่นาเชาให หากเจาของที่ดินไมยินยอมใหแจง
ผูขอกูทราบตอไป) และนําผลการดําเนินการเสนอประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทใหดําเนินการดวยความสมัครใจของคูกรณี โดยยึดหลัก
ระเบียบ กฎหมาย เปLนแนวทางในการไกลเกลี่ย เพื่อใหเกิดความเปLนธรรมและบรรลุวัตถุประสงค&ของกองทุนที่จะชวย
แกป\ญหาความเดือดรอนของเกษตรกรและผูยากจนใหไดมากที่สุด
5.3 เมื่อคูกรณีสามารถตกลงกันไดใหนําผลการไกลเกลี่ยทําบันทึกการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอม
ความแพงไวเปLนหลักฐาน ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขตทองที่ แลวแตกรณี แลวรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดสงเรื่องให ธ.ก.ส. สาขา หรือ ธ.ก.ส. สาขาอําเภอ ซึ่งผูขอกูมีภูมิลําเนา
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห1คําขอกู+เงินและประเมินราคาหลักประกัน(ที่ดิน/สิ่งปลูกสร+าง) (๒๐ วันทําการ)
ดําเนินการดังนี้
เมื่ อ ธ.ก.ส. สาขา หรื อ ธ.ก.ส. สาขาอํ า เภอ ไดรั บ เรื่ องจาก อชก. ตามขั้ น ตอนที่ 5 แลว
ธ.ก.ส. พิจารณาและวิเคราะห&คําขอกูเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ&ของกองทุน และวิธีการของ ธ.ก.ส. ภายใน
ระยะเวลา 20 วันทําการ แลวสงผลการวิเคราะห&พรอมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของให อชก. สวนตางๆ เพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกรอบอํานาจพิจารณาอนุมัติเงิน ดังนี้
(1) วงเงินกูรายละไมเกิน 300,000 บาท ใหสงสํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแลวแตกรณี
ตามภูมิลําเนาของผูขอกู เพื่อนําเสนอที่ประชุม อชก.เขต หรือที่ประชุม อชก.สวนอําเภอพิจารณาอนุมัติเงินกู
(2) วงเงินกูรายละเกินกวา 300,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท ใหสงสํานักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัด แลวแตกรณี ตามภูมิลําเนาของผูขอกู เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุม อชก.กทม. หรือที่ประชุม อชก.สวนจังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินกู
(3) วงเงิ น กู รายละเกิ น กวา 500,000 บาท แตไมเกิ น 2,500,000 บาท ของผู ขอกู
ทั่วประเทศใหสงให ธ.ก.ส. สํา นักงานใหญ เพื่อสงใหสํา นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (สป.กษ.)
เพื่อนําเสนอที่ประชุม อชก. สวนกลาง พิจารณาอนุมัติเงินกู
ในทางปฏิบัติ เมื่อฝ+ายเลขานุการของ อชก. สวนตางๆ ไดรับเรื่องแลวใหดําเนินการเสนอ อชก.
สวนตางๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินตอไป ตามกรอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติตามที่ กชก.ไดมอบตาม
ขอ(1) ถึง ขอ(3)

- 13 ขั้นตอนที่ 7 การพิจารณาอนุมัติคําขอกู+เงินและแจ+งผล (๒๐ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ อชก.สวนกลาง อชก.กทม. อชก.สวนจังหวัด อชก.เขต อชก.สวนอําเภอ ไดรั บแจงผล
การพิจารณาวิเคราะห&คําขอกูเงินจาก ธ.ก.ส. ตามขั้นตอนที่ 6 แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
7.1 ใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห&และสรุปผลคําขอกูเงินของ
ธ.ก.ส. เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ภายใน 20 วันทําการ
7.2 เมื่อที่ประชุม อชก. พิจารณาแลวผลเปLนประการใดใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่ประชุมไมอนุมัติ ใหฝ+ายเลขานุการของ อชก. ที่พิจารณาแจง อชก.ที่รับเรื่อง
เบื้องตนและผูขอกูทราบ
(2) กรณีที่ประชุมอนุมัติ ใหฝ+ายเลขานุการ อชก. สงผลการอนุมัติเงินกู (มติที่ประชุม
พรอมกั บบั ญชี รายชื่อผูที่ ไดรับอนุมัติเ งิน กู และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ย วของให สป.กษ. เพื่อพิ จารณาอนุมัติ
เบิกจายเงินตามขั้นที่ 8 ตอไป
ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบและการอนุมัติเบิกจายเงิน (๑๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ สป.กษ. ไดรับการอนุมัติเงินกูจาก อชก. สวนตางๆ แลวให สป.กษ. ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง หากไมถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ& จะไมอนุมัติเบิกจายเงินและยุติเรื่องแลวแจง อชก.สวนตางๆ
และผูขอกูทราบ หากตรวจสอบแลวถูกตองตามระเบียบจะดําเนินการเสนอผูมีอํานาจในการอนุมัติเบิกจายเงิน
พรอมทั้งจัดทําใบถอนเงินฝากให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญดําเนินการและแจง อชก. และผูขอกูทราบ ภายใน 15
วันทําการ นับแตวันที่ไดรับผลการอนุมัติเงินกู
เงื่อนไข หากมีป\จจัยที่สงผลกระทบตอการเบิกจายเงิน หรือกองทุนหมุนเวียนฯขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ซึ่งเปLนกรณีการดําเนินงานในสภาพไมปกติ และมีนโยบายหรือสั่งการเปLนการภายในเปLนการเฉพาะ
ให สป.กษ.จะตองคัดกรองและจัดลําดับเรื่องของเกษตรกรและผูยากจนที่มีความเดือดรอนจําเปLนเรงดวนเปLน
ลําดับแรกกอน1
หมายเหตุ : 1เรื่ องเรงดวน หมายถึง ลูกหนี้ ที่มีการทําสั ญญา ขายฝากที่ใกลครบกําหนดตาม
ระยะเวลาที่จะไถคืน กรณีที่สํานักงานบังคับคดีมีคําสั่งประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ซึ่งกรณีเหลานี้ มีพฤติการณ&วาจะ
เสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับเจาหนี้ จึงตองไดรับความชวยเหลือเปLนลําดับตนๆ
ขั้นตอนที่ 9 การโอนเงินกู+ให+ ธ.ก.ส. (๕ วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
เมื่อ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ไดรับใบถอนเงินฝากจาก สป.กษ. ใหแจงผลการอนุมัติพรอมโอนเงิน
ให ธ.ก.ส.สาขา หรือ ธ.ก.ส. สาขาอําเภอที่เกี่ยวของ ภายใน 5 วันทําการ
ขั้นตอนที่ 10 การทําสัญญาจํานองที่ดินและจายเงินกู+ ( 9 วันทําการ) ดําเนินการดังนี้
10.1 ธ.ก.ส.สาขาที่ เกี่ ยวของ แจงใหผู ขอกู มาทํ าสั ญญา และจายเงิ นกู ใหกั บเจาหนี้ แลวเสร็ จ
ภายใน 9 วั นทํ าการ ทั้ งนี้ หากไมสามารถดํ าเนิ นการไดภายในกํ าหนด ใหโอนเงิ นคื นเขาบั ญชี กองทุ น
พรอมทั้งแจงให สป.กษ. ทราบภายใน 60 วัน
10.2 เมื่อ ธ.ก.ส. ไดจายเงินกูไปแลวหรือยังไมจายให ธ.ก.ส. แจงให สป.กษ. ทราบตอไปดวย

- 14 ขั้นตอนที่ 11 การรายงานผลการดําเนินงาน ดําเนินการดังนี้
11.1 เกษตรและสหกรณ&จังหวัดดําเนินการรายงานผลการใชจายเงิน (เบี้ยประชุม คาติดตาม
และคาอบรมสัมมนา) และจํานวนผูขอรับความชวยเหลือ ตอ สกร.
11.2 ธ.ก.ส จะรายงานผลสถานะการเงิน (จํานวนผูไดรับการอนุมัติเงินกู จํานวนหนี้ที่รับ
ชําระจํานวนหนี้ที่คงเหลือ) ตอ สกร.
11.3 สกร. รายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชดานการเงินตอ กชก./อชก.
ขั้นตอนที่ 12 จัดทําฐานข+อมูลลูกหนี้
เมื่อ สกร. ไดรับรายงานผลการดําเนิน งานตามขั้ นตอนที่ 11 จะทําการบันทึกขอมูล ไดแก
ขอมูลการดําเนินงานใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน และขอมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อจัดเก็บ
ในรูปแบบฐานขอมูลเบื้องตน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
7.1 ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค&ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
7.2 เกษตรกรและผูยากจนไดรับการชวยเหลือในเรื่องหนี้สินและที่ดิน และสามารถสงวนรักษาที่ดินไว
เพื่อใหเกษตรกรและผูยากจนไดอาศัยทํากินและอยูอาศัย ไมใหหลุดเปLนของเจาหนี้หรือบุคคลอื่น
8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 การติดตามประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานการใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนจัดทํา
แบบสํ า รวจเพื่ อวั ด ความพึ งพอใจของผู รับ บริการตอการปฏิ บัติ งานใหความชวยเหลือของเจาหนาที่ โดยให
ผูรับบริการประเมินผลหลังรับบริการ และสกร.วิเคราะห&ประมวลผลในภาพรวมประจําปsเสนอตอผูบังคับบัญชา
8.2 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
ดําเนินการรายงานผลการอนุมัติเงินกูกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
ตอผูบริหาร และเกษตรและสหกรณ&จั งหวัด ทราบ เปL นประจําทุกเดือนพรอมทั้งรายงานผลผานเว็บไซต&ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& ที่ www.opsmoac.go.th หัวขอกองทุนหมุนเวียน เลือกผลการ
ดําเนินงาน
9. เอกสารอ+างอิง
9.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2528
9.2 ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี วาดวยกองทุ นหมุ น เวี ย นเพื่อการกูยื มแกเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ. 2546
9.3 ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547
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10. แบบฟอร1มที่ใช+
การดํ า เนิ น งานใหความชวยเหลื อเกษตรกรและผู ยากจน กํ า หนดใหมี แบบฟอร& มที่ ใชประกอบการ
ดําเนินงาน ดังนี้
10.1 แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
พ.ศ. 2546 เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กรณีรับคํารอง หรือ ไมรับคํารอง บันทึกรายละเอียด
ของผูยื่นเรื่องขอกูเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
10.2 แบบเสนอที่ประชุม อชก. เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสรุปรายละเอียดเรื่องของ
ผูขอกูจากการสอบถามจากผูยื่นคําขอกูเงิน และผลวิเคราะห&จาก ธ.ก.ส. ตลอดจนแผนการผลิตของเกษตรกรและ
ผูยากจน เพื่อเสนอที่ประชุม อชก.พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
10.3 หนังสือตอบผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปLนแบบฟอร&มหนังสือราชการเพื่อ
แจงผลการดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
(1) แจงผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน/หนวยงานที่เกี่ยวของ : อนุมัติ ไมอนุมัติ (ยุติเรื่อง)
(2) แจง ธ.ก.ส : อนุมัติ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

กฎระเบียบ/คําสั่ง

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
2. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2547

ภาคผนวก 2

ตัวอยางแบบฟอร&ม

1. แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2546
(ปรับปรุงใหม)
2. แบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
(สําหรับ ธ.ก.ส.ดําเนินการ) เปLนแบบบันทึกคําขอกูเงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
และผูยากจน พ.ศ. 2546 เปLนแบบฟอร&ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กรณีรับคํารอง หรือ ไมรับคํารอง
บันทึกรายละเอียดของผูยื่นเรื่องขอกูเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
3. แบบเสนอที่ประชุ ม อชก. เปL นแบบฟอร&ม สําหรับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสรุปรายละเอียดเรื่องของผูขอกู
จากการสอบถามจากผูยื่นคําขอกูเงิน และผลวิเคราะห&จาก ธ.ก.ส. ตลอดจนแผนการผลิตของเกษตรกรและ
ผูยากจน เพื่อเสนอที่ประชุม อชก.พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
4. หนังสือตอบผูยื่นเรื่อง/ผูขอกูเงิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปLนแบบฟอร&มหนังสือราชการเพื่อแจงผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
4.1 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ : อชก.สวนอําเภอ หรืออชก.สวนจังหวัด
4.2 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส)
4.3 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให อชก. สวนอําเภอ
4.4 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง : แจงผลการดําเนินงานสงเรื่องให ธ.ก.ส
4.5 หนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนฯ
4.6 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ธ.ก.ส) การอนุมัติเงินกองทุนฯ
4.7 หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด)การอนุมัติเงินกองทุนฯ
4.8 หนังสือแจงผูยื่นเรื่อง (ยุติเรื่อง)

1. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546 (ปรับปรุงใหม)
เพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546 (ปรับปรุงใหม)
แบบบันทึกการขอกูเงิน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
เขียนที่.........................................................
วันที่ .............เดือน...........................พ.ศ. .....................
ชื่อ.........................................นามสกุล...............................................เลขบัตรประชาชน...................................................................
บานเลขที่.....................หมูที่......................ถนน...............................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย&...........................................................
หมายเลขโทรศัพท&.....................................................................โทรศัพท&เคลื่อนที่............................................................................



ประเภทความชวยเหลือ
1.สัญญาขายฝาก
5.ซื่อที่นาเชา

2.สัญญาจํานอง

 6. ขอกูประกอบอาชีพ

3.สัญญากูยืม









 7.อื่นๆ..............................

จํานวนเงินที่ขอกู..............................บาท
จัดลําดับความเรงดวนของคําขอกูเงิน
 2.ชั้นฟRอง
 3.ชั้นบังคับคดี
1.ยังไมฟRอง
5.ขั้นประกาศขายทอดตลาด
 6.ขายฝากใกลสิ้นสุดสัญญา
ประเภทที่ดินที่ขอความชวยเหลือ (ถายเอกสารทุกหนา)
 2.น.ส. 3ก
1.โฉนดที่ดิน

4. ซื้อที่ดินคืน

 4.ชั้นประเภทยึดทรัพย&
 7.อื่นๆ..........................



 3.น.ส.3 4. อื่นๆ..............................

จํานวนเนื้อที่.................ไร .....................งาน...................ตารางวา......................
ชื่อเจาหนี้...............................................นามสกุล...........................................เลขบัตรประชาชน..................................................
บานเลขที่.....................หมูที่......................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย&.......................................................
หมายเลขโทรศัพท&.........................................................................โทรศัพท&เคลื่อนที่.....................................................................
ขาพเจาขอรับ รองวาเจาหนาที่ไ ดอานบัน ทึกการขอกูเงิ นใหฟ\ง ซึ่งขาพเจารับทราบและเขาใจแลว ถือ วา ถูกตองตรงกั น
จึงลงลายมือชื่อไวเปLนหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................)

ผูใหถอยคํา (ลงชื่อ)................................................................ผูบันทึก
(...............................................................)

2. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. 2546
ตําแหนง.....................................................................
(สําหรับ ธ.ก.ส.ดําเนินการ) เปZนแบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุ
นหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน
(กรณีรับเรื่อง)
(ตัวอยางแบบบันทึก 1)
แบบบันทึกคําขอกู+เงิน
ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ.2546
เขียนที่......................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ............
ขาพเจา....................................................................อายุ...........ปs บัตรประจําตัว.......................................
เลขที่................................วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ.......................อยูบานเลขที่....................
หมูที่.......ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด........................โทรศัพท&........................
สถานภาพสมรส ( ) โสด
( ) สมรส
( ) แยกกันอยู
( ) หมาย
( ) หยา
คูสมรสชื่อ...................................................................................................................อายุ.......................ปs
( ) จดทะเบียนสมรส
( ) ไมจดทะเบียนสมรส
อาชีพของผูรอง......................................................................อาชีพของคูสมรส.......................................................
(ระบุใหชัดเจน เชน ทํานาขาว, ทําไรมันสําปะหลัง, รับจางทั่วไป ฯลฯ)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน............................................คน จํานวนแรงงานในครัวเรือน.....................................คน
ขาพเจาของใหถอยคําตอ...................................................................ตําแหนง...........................................
ดวยความสัตย&จริง และขอใหรายละเอียดประกอบการพิจารณาในการแสดงความประสงค&ขอกูเงินตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้
1. การขอกู+เงิน
1.1 ขอกู+เงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและที่ดิน จํานวนเงิน........................บาท
( ) เพื่อชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน ( ) เพื่อไถที่ดิน ( ) เพื่อซื้อที่ดินคืน
( ) เพื่อซื้อที่นาเชา
( ) อื่นๆ
1.1.1 หลักฐานเอกสารที่นํามาประกอบ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาสัญญากูเงิน
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาสัญญาจํานอง
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาขายฝาก
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาสัญญาเชาที่ดิน
ลงวันที่.........................................
( ) สําเนาคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่...................................................................
คดีหมายเลขแดงที่.................................................ศาล............................................
( ) อื่นๆ ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

1.1.2 ประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
( ) โฉนดที่ดิน
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) น.ส.3
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) น.ส.3 ก
เลขที่...........................................เนื้อที่..............................ไร
( ) อื่น ๆ ......................................................................................................................
ที่ดินตั้งอยูตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................
1.1.3 ที่ดินเปLนของ
( ) ตนเอง ( ) คูสมรส ( ) บุตร ( ) บิดา-มารดาของตนเอง
( ) บุคคลอื่น (ระบุ) ..............................................................................................
1.1.4 จํานวนเงินตามสัญญา.........................บาท จํานวนเงินที่ไดรับจริง...........................บาท
จํานวนเงินที่ไดตกลงกับคูสัญญา................................บาท
1.1.5 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญารอยละ.................................บาท
1.1.6 ไดเคยชําระเงินใหแกคูกรณีบางแลว เมื่อ .......................................................................
จํานวนเงิน.................................บาท แบงเปLนเงินตนจํานวน..................................บาท
ดอกเบี้ยจํานวน..............................................บาท
ขณะนี้ยังคงเหลือเงินที่ตองชําระ............................................................บาท แบงเปLน
( ) เงินตน จํานวน...........................บาท ( ) ดอกเบี้ย จํานวน..............................บาท
1.1.7 ชื่อและที่อยูของคูกรณี.....................................................................................................
........................................................................................................................................
1.1.8 มูลเหตุแหงหนี้เกิดจาก (นําไปใชจายอะไร) .....................................................................
........................................................................................................................................
สาเหตุที่ชําระหนี้ไมได ...................................................................................................
........................................................................................................................................
1.1.9 กอนมาแสดงความประสงค&ของกูเงินไดทําความตกลงและเจรจากับคูกรณีแลวหรือไม
อยางไร
( ) ตกลงแลว ................................................................................................................
........................................................................................................................................
( ) ยังไมไดตกลง เนื่องจาก............................................................................................
........................................................................................................................................
1.2 ขอกู+เงินเพื่อประกอบอาชีพ จํานวนเงิน............................................................บาท
1.1.3 จะทําอะไร......................................................................................................................
1.1.4 จะทําที่ไหน.....................................................................................................................
1.1.5 จะทําอยางไร (ระบุรายละเอียดหรือตามเอกสารที่แนบ) ...............................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1.2.4 นําไปเปLนคาใชจายดังนี้ ..................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1.2.5 คาดวาจะมีรายไดจากโครงการที่เสนอ ตั้งแตปsที่.................ของโครงการฯ รายไดสุทธิ
ปsละ...............................................บาท และจะเริ่มชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยตั้งแต
ปsที่............................เปLนเงินจํานวน...........................บาท โดยคาดวาจะชําระเสร็จสิ้น
1.2.6 ขณะนี้ขาพเจาและหรือคูสมรส
( ) ไมไดเปLนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
( ) เปLนลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ตนเงินคงเหลือ...........................บาท ดอกเบี้ยคางชําระ..................................บาท
2. รายได+ในครัวเรือนของข+าพเจ+า ในรอบปs พ.ศ. .......................... ที่ผานมา
2.1 รายไดจากการทําการเกษตรมาจาก (ระบุใหชัดเจน)
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
2.2 รายไดนอกการเกษตร........................มาจาก (ระบุใหชัดเจน)
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
..........................................................................
เปLนเงิน.........................บาท
3. คาใช+จายในครัวเรือนของข+าพเจ+า ในรอบปs พ.ศ. ....................... ที่ผานมา
3.1 คาใชจายในการลงทุนทําการเกษตร
เปLนเงิน.........................บาท
3.2 คาใชจายในการลงทุนนอกการเกษตร
เปLนเงิน.........................บาท
3.3 คาใชจายในครัวเรือน
เปLนเงิน.........................บาท
3.4 คาใชจายอื่นๆ ระบุ ...................................
เปLนเงิน.........................บาท
4. ที่ดินที่ข+าพเจ+าและคูสมรสถือครองทั้งหมด ดังนี้
4.1 ที่ดินทําการเกษตร จํานวน................................................แปลง
แปลงที่ 1 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
แปลงที่ 2 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
4.2 ที่ดินไมทําการเกษตร จํานวน................................................แปลง
แปลงที่ 1 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
แปลงที่ 2 เนื้อที่.................................ตั้งอยูที่.............................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................
4.3 ที่ดินอยูอาศัย เนื้อที่.....................ตั้งอยูที่...................................................................................
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่................................

5. ข+าพเจ+าและคูสมรสมีทรัพย1สินอื่นนอกจากที่ดิน (เชน สิ่งปลูกสร+าง เครื่องจักรกล ฯลฯ) ไดแก
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. ข+าพเจ+าและคูสมรสมีหนี้สินรายอื่น
( ) ไมมี
( ) มี ไดแก .........................................................................................................................................
7. ในการขอกู+เงินข+าพเจ+าขอเสนอหลักประกันเงินกู+ ดังนี้
7.1 จํานองที่ดินเปLนหลักประกันเงินกู จํานวน ( ) 1 แปลง ( ) 2 แปลง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แปลงที่ 1 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่..............................
เนื้อที่..............ไร.................งาน................ตารางวา ตั้งอยูที่.....................................................
( ) เปLนที่ดินใชทําการเกษตร ( ) เปLนที่ดินอยูอาศัย
ไดนําไปจํานอง ขายฝาก หรือใชประกันหนี้อยูหรือไม กับใคร.................................................
...................................................................................................................................................
แปลงที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภท.....................................เลขที่..............................
เนื้อที่..............ไร.................งาน................ตารางวา ตั้งอยูที่.....................................................
( ) เปLนที่ดินใชทําการเกษตร ( ) เปLนที่ดินอยูอาศัย
ไดนําไปจํานอง ขายฝาก หรือใชประกันหนี้อยูหรือไม กับใคร.................................................
...................................................................................................................................................
7.2 บุคคลค้ําประกัน จํานวน ( ) 1 คน ( ) 2 คน ( ) ........ คน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผู+ค้ําประกันคนที่ 1 ชื่อ..........................................................................................อายุ..........ปs
ป\จจุบันอยูบานเลขที่...................ซอย....................................ถนน............................................
หมูที่...........ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย&...............................โทรศัพท&.................................
อาชีพ.............................................ตําแหนง...............................................................................
สถานที่ทํางาน............................................................................โทรศัพท&...................................
มีรายไดเดือนละ..........................บาท หรือมีรายไดปsละ....................................................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น ทั้งตนเงินหรือดอกเบี้ยเดือนละ.......................บาท
หรือปsละ........................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น จํานวนเงิน..................................................บาท
ผู+ค้ําประกันคนที่ 2 ชื่อ..........................................................................................อายุ..........ปs
ป\จจุบันอยูบานเลขที่...................ซอย....................................ถนน............................................
หมูที่...........ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย&...............................โทรศัพท&.................................
อาชีพ.............................................ตําแหนง...............................................................................

สถานที่ทํางาน............................................................................โทรศัพท&...................................
มีรายไดเดือนละ..........................บาท หรือมีรายไดปsละ....................................................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันที่ตองชําระหนี้เงินกูอื่น ทั้งตนเงินหรือดอกเบี้ยเดือนละ.......................บาท
หรือปsละ........................บาท
( ) ไมมีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น
( ) มีภาระผูกพันการค้ําประกันหนี้เงินกูอื่น จํานวนเงิน..................................................บาท
8. ข+าพเจ+ามีความประสงค1จะขอกู+เงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ เปLนเงินทั้งสิ้น (1.1+1.2)
จํานวนเงิน.........................................บาท
ขาพเจาขอรับรองวา ถอยคําที่ใหตอเจาหนาที่เปLนความจริงทุกประการและเจาหนาที่ไดอานใหฟ\งแลว
รับรองวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปLนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................ผูใหถอยคํา
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................ผูบันทึก
(..................................................)
ตําแหนง..................................................................
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..................................................)

2. แบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. 2546
เปZนแบบบันทึกคําขอกู+เงิน ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแกเกษตรกรและผู+ยากจน (กรณีไมรับเรื่อง)
(แบบบันทึก 2)
แบบบันทึกการขอกู+เงิน กรณีไมรับคําร+อง
1.

2.

3.
4.

5.

เขียนที่....................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ..............
ชื่อ................................นามสกุล……………………………..เลขประจําตัวประชาชน................................
บานเลขที่..................หมูที่........ถนน....................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย&.........................
ประเภทการขอความชวยเหลือ
สัญญาขายฝาก
สัญญาจํานอง
สัญญากูยืม
ซื้อที่ดินคืน
ซื้อที่นาเชา
ขอกูประกอบอาชีพ
อื่นๆ
ประเภทที่ดินที่ขอความชวยเหลือ
โฉนด
น.ส.3
น.ส.3 ก
อื่นๆ จํานวนเนื้อที่.........................ไร
ชื่อเจาหนี้.........................................................นามสกุล.....................................................................
บานเลขที่.........................หมูที่........................ถนน.........................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย&.................
ไมรับคํารอง เนื่องจาก
เปLนขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท
จํานวนเงินที่ขอกูเกินกวา 2,500,000 บาท
สัญญากูยืมเงินไมไดนําที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใหเจาหนี้ยึดถือไว
ที่ดินหลักประกันหามโอนภายใน 10 ปs และเหลือระยะเวลาเกินกวา 5 ปs
สูญเสียที่ดินเกินกวา 5 ปs โดยไมไดอาศัยหรือทํากินอยู หรือสูญเสียที่ดินเกินกวา 10 ปs
เปLนหนี้สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย& นิติบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด โดยยังไมมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหชําระหนี้
ไมเปLนบุคคลที่ถูกฟRองในคดีลมละลาย
อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เจาหนาที่ไดอานใหฟ\ง ซึ่งขาพเจารับทราบและเขาใจแลว จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปLนหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................ผูใหถอยคํา

(ลงชื่อ)...........................................ผูบันทึก
(…….............................................)
ตําแหนง................................................................

3. แบบเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผู+ยากจน (อชก.)
เรื่องที่

ชื่อ-สกุล ราษฎรจังหวัด.................ขอกู+เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู+ยืมแก
เกษตรกรและผู+ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข+อเท็จจริง
ชื่ อ-สกุ ล ............................................................อายุ . ........ปs อยู บานเลขที่ . ..............
หมู ที่ .........ตํ าบล............................. อํา เภอ........................ จังหวัด ............................ขอกู เงิ น จํา นวน
....................................................บาท เพื่อนําไป.....................................................โฉนด, น.ส. ๓ ก, น.ส. ๓
เลขที่............................เนื้อที่..................................ไร ตามสัญญากูเงินจํานวน.........................................บาท
กับเจาหนี้ (ใคร, กรณีเปLนหนี้ธนาคารฯ ตองมีคําพิพากษาใหชําระหนี้เปLนเงินจํานวน......................................บาท
และภายหลังธนาคารฯ ตกลงยินยอมรับชําระหนี้เทาไร)
ข+อมูลจาก ธ.ก.ส.
มูลหนี้เกิดจาก (สุจริต จําเปLน เชน ใชลงทุนการประกอบอาชีพ ใชจายในครัวเรือนของตนเอง
หรือของบิดามารดาหรือบุตรหรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา นําไปลงทุนประกอบอาชีพ
หรืออื่นๆ ตามฐานานุรูป) สาเหตุที่ชําระหนี้ไมไดเนื่องจาก..................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..
รายได+ครัวเรือน/ป_
คาใช+จาย/ป_
1. ทํานา...............................................บาท
๑. คาใชจายในการทํานา....................................บาท
๒. ทําไร................................................บาท
๒. คาใชจายทําไรออย.........................................บาท
๓. อื่นๆ.................................................บาท
๓. อื่นๆ................................................................บาท
รวมรายได........................................บาท
๔. คาใชจายในครัวเรือน.....................................บาท
รวมคาใชจาย..................................................บาท
คงเหลือรายไดสุทธิ.........................................บาท
แรงงานในครัวเรือน.........................คน เฉลี่ยรายไดสุทธิเฉพาะตัว =

รายไดสุทธิ
จํานวนแรงงานในครัวเรือน

สามารถชํ า ระหนี้ ภ ายใน..............ปs ที่ ดิ น หลั ก ประกั น (เปL น ที่ ทํ า อะไร) ราคาประเมิ น คิ ด เปL น เงิ น
............................................บาท คิ ดเปL นรอยละ.............ของจํ านวนเงิ นที่ ขอกู การตรวจสอบที่ ดิ นไมอยู ใน
เขตที่ดินของรัฐหรือที่สงวนหวงหามของทางราชการ นอกจากที่ดินแปลงดังกลาวผูขอกูมีที่ดินแปลงอื่นอีก เนื้อที่
..................ไร (ถามี)

แผนการผลิต
ดานการเกษตร
๑. ทํานา
จะมีรายไดชวงเดือน..................................รายไดสุทธิ....................บาท
๒. ทําไรออย จะมีรายไดชวงเดือน..................................รายไดสุทธิ....................บาท
ดานนอกการเกษตร
๑. รับจาง
๒. บุตรสงให

รายไดสุทธิ....................บาท
รายไดสุทธิ....................บาท

วิธีการชําระหนี้
ผู ขอกู จะสงชํ า ระหนี้ คื น กองทุ น ฯ เปL น รายปs ๆ ละ............ครั้ ง ชํ า ระตนเงิ น และดอกเบี้ ย
ปsละ........................บาท และจะชําระใหเสร็จสิ้นภายใน.................ปs (ระยะเวลาในการชําระหนี้ไมจําเปLนตอง
ชําระจนครบ ๒๐ ปs ตามระเบียบฯ หากผูขอกูมีรายไดมากใหชําระตามความสามารถเมื่อคํานวณแลวอาจไมถึง
๒๐ ปsก็ได)
ธ.ก.ส. มีความเห็นวา

ข+อวิเคราะห1ของฝaายเลขานุการ
๑. ผูขอกูเปLนเกษตรกรและผูยากจน มีรายไดสุทธิเฉพาะตัว............................บาท/ปs (ไมเกินปs
ล ะ ๘ ๗ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ต า ม ที่ ก ช ก . กํ า ห น ด ) มู ล ห นี้ เ กิ ด จ า ก เ ห ตุ สุ จ ริ ต แ ล ะ จํ า เ ปL น นํ า ไ ป ใ ช
....................................................................................................................................................................
๒. ที่ดินหลักประกันราคาประเมินคิดเปLนเงิน.....................บาท คิดเปLนรอยละ...........ของ
จํานวนเงินที่จะใหกู (.....................บาท) เปLนการสงวนที่ดินทํากิน หรือที่อยูอาศัย
๓. ผู ขอกู มี ลู ทางในการประกอบอาชี พ แล ะมี ลู ทางสามารถชํ า ระหนี้ ไ ดภายใน
ระยะเวลา.........ปs
จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

4.1 หนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง : อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด

ที่ กษ ๐๒๒๐/

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕.....

เรื่อง

การขอกูเงินเพื่อ……………………

เรียน นายอําเภอ……………………. ประธาน อชก. สวนอําเภอ
อางถึง ๑. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วาดวยกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื มแกเกษตรกรและผู ยากจน
พ.ศ.๒๕๔๖
๒. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๗
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารรองเรียนของผูขอกูเงิน จํานวน ๑ ชุด
ดวยคณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยาจน (กชก.) ไดรั บ คํ า รองของราษฎร
อําเภอ………………จังหวัด………………. จํานวน…... ราย คือ นาย/นาง/นางสาว………………………………………… มีความ
ประสงค& ข อกู เงิ น จากกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื ม แกเกษตรกรแล ะผู ยากจน พ.ศ. ๒ ๕๔ ๖
เพื่อ………………………………รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบที่อางถึง ๑ และ ๒ ผลเปLนประการใด
กรุณาแจงใหทราบภายในวันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ..………. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

4.2 หนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (ธ.ก.ส)

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

การขอกูเงินเพื่อนําไปชําระหนี้ตามคําพิพากษาและไถถอนที่ดินคืน

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร สาขา....................................
อางถึง ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546
๒. ระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาเอกสารการขอกูเงิน จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
3. แบบกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดวยคณะกรรมการการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ไดรับคํารองของ(นาย/นาง/
นางสาว).........................................อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตําบล..........................อําเภอ..........................
จังหวัด........................................ มีความประสงค&ขอกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ.2546 เพื่ อนํ าไปชํ า ระหนี้ และไถที่ ดิ น รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ งที่ส งมาดวย 1 และเมื่ อ
ดําเนินการแลวเสร็จกรุณากรอกรายละเอียดตามกรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ตอไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามนัยระเบียบที่อางถึง 1 และ 2 ผลเปLนประการใด
กรุณาแจงให สป.กษ. ทราบภายในวันที่ ………….. เดือน.................พ.ศ. .................. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.3 หนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง : แจ+งผลการดําเนินงานสงเรื่องให+ อชก.สวนอําเภอ

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ กษ ๐๒๒๐/

ตุลาคม ๒๕.....
เรื่อง

แจงผลการดําเนินการ

เรียน นาย/นาง/นางสาว..........................
ตามที่ ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกูเพื่อ...............(ชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน/
เพื่อไถที่ดิน/เพื่อซื้อที่ดินคืน/เพื่อซื้อที่นาเชา) จาก.......................(เจาหนี้) นั้น
คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยาจน (กชก.) ไดสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการชวยเหลือ
เกษตรกรและผู ยากจน (อชก.) สวนอํ าเภอ..................... จั งหวั ด............................ เพื่ อพิ จารณาดํ าเนิ นการ
ตอไปแลว ตามหนังสือคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ที่ กษ ๐๒๒๐/
ลงวันที่...........
เดือน.............................พ.ศ................. ผลเปLนประการใดจะแจงใหทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

4.4 หนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง : แจ+งผลการดําเนินงานสงเรื่องให+ ธ.ก.ส.

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการรองเรียน

เรียน นาย/นาง/นางสาว..............................................................
ตามที่ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกู เพื่อนําไปชําระหนี้และไถที่ดินคืน นั้น
คณะกรรมการการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.) ไดสงเรื่ อ งใหธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ&การเกษตรและสหกรณ&การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.......................จังหวัด............................
พิจารณาดําเนินการตอไปแลว ตามหนังสือคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ดวนที่สุด ที่ กษ
0220/.......................... ลงวันที่...........ตุลาคม.............. ผลเปLนประการใดจะแจงใหทราบตอไป
อนึ่ ง ในสวนหนึ่ งของหนี้ ต ามสั ญ ญากู เงิ นฉบั บ ลงวั น ที่. .......มี น าคม..............ที่ทานไดกู ยื ม
จากนาย/นาง/นางสาว(เจาหนี้).................................. นั้น เนื่องจากไมไดมีการนําที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
(โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก) ใหเจาหนี้ยึด จึงไมอยูในหลักเกณฑ&
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.5 ตัวอยางหนังสืออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนฯ

บันทึกข+อความ

สวนราชการ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& สํ านั กบริ หารกองทุ นเพื่ อชวยเหลื อเกษตรกร
และรับเรื่องรองเรียน โทร ๐ ๒๒๘๐ ๗๗๕๓ (๓๒๙)
ที่
กษ ๐๒๒๐/
วันที่
ตุลาคม ๒๕....
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (ผาน ผูอํานวยการกองคลัง) นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา,
๑. ข+อเท็จจริง
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน ไดรับแจงการอนุมัติคํา
ขอกู เงิ น กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ยื ม แกเกษตรกรและผู ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ของประธาน
......................................................(อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวนจังหวัด/สวนอําเภอ)
จังหวัด.................................... จํานวน..................... ราย คือ นาย/นาง/นางสาว...................................... เปLนเงิน
จํานวน .............................. บาท (...........ตัวอักษร.................บาทถวน) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๒. ระเบียบและมติ กชก. ที่เกี่ยวข+อง
๒.๑ คณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.) ไดมี คํ า สั่ ง กชก.
ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัด/สวนอําเภอ) ภายในวงเงินที่ขอกู
(รายละเกินกวา 500,000 บาท แตไมเกินรายละ 2,500,000 บาท/รายละเกินกวา 500,000 บาท แตไมเกินราย
ละ 500,000 บาท/ไมเกินรายละ 300,000 บาท)..................................................................บาท และประธาน
อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัด/สวนอําเภอ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ในกรณีที่อยูใน
หลักเกณฑ&ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไมมีป\ญหาที่จะตองใชดุลพินิจ และเสนอให อชก. (สวนกลาง/สวน
จังหวัด/สวนอําเภอ) ทราบตอไป โดย อชก. (สวนกลาง/สวนจังหวัดสวนอําเภอ) สําหรับวงเงินที่ขอกู(รายละเกิน
กวา 500,000 บาท แตไมเกิ นรายละ 2,500,000 บาท/รายละเกิ นกวา 500,000 บาท แตไมเกิ นรายละ
500,000 บาท/ไมเกินรายละ 300,000 บาท)....................................................................................... บาท
๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๗ กําหนดวา บรรดาคําสั่ง มติ หลักเกณฑ&ที่ออกไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรและผูยากจนดานหนี้สินและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งไมขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหถือวาเปLนคําสั่ง มติ หลักเกณฑ&ที่ออกตามระเบียบนี้
๓. ข+อเสนอ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน พิจารณาแลวเห็นวา ผูขอกู
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถวน มู ล เหตุ แ หงหนี้ แ ละประเภทหนี้ สิ น เปL น ไปตามระเบี ย บฯ และหลั ก เกณฑ& ที่ กํ า หนด
เห็นสมควรอนุมัติการใชจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๓.๑ จายใหผูขอกูยืมจํานวน....(ระบุจํานวน).... ราย ตามขอ ๑ รวมเปLนเงิน ............... บาท
(...........ตัวอักษร.....................บาทถวน)
/๓.๒...

-๒๓.๒ จายเปL นคาจดทะเบี ยนจํ านองที่ ดิ นกั บกองทุ นฯ ใหผู ขอกู เงิ นจํ านวน ............. บาท
(.......ตัวอักษร.............บาทถวน) ตามมติ กชก. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๗
(อัตรารอยละ ๑ ของวงเงินที่จดทะเบียนจํานองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน)
รวม .....(ระบุจํานวน)...... รายการ เปLนเงินทั้งสิ้น.......3.1+3.2....... บาท (.........ตัวอักษร................บาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖

ว่าที ลงชื
ร.ต.่อ..........................................................
(..........................................................)
(สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์)
นัตํากแหนง...........................................................
วิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการ

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘

ราง/พิมพ& ชมชาย ตรวจ..........................
ทาน.........................วันที่............................

4.6 ตัวอยางหนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (ธ.ก.ส) การอนุมัติเงินกองทุนฯ

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕.....

การอนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย&เลขที่
๒. บัญชีรายชื่อผูไดรับอนุมัติเงินกูกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน...........ราย
ดวยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ& ไดรั บ แจงการอนุ มั ติ คํ า ขอกู เงิ น กองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ของประธานอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจน (อชก.) (สวนจังหวัด/สวนอําเภอ)..................................................................... ไดพิจารณาอนุมัติเงิน
ใหแก นาย/นาง/นางสาว................................................. เปLนเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น ................................... บาท
(...................ตัวอักษร...................บาทถวน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย) เพื่อใหผูขอกูนําไปปลด
เปลื้องหนี้สินและไถถอนที่ดินคืนจากเจาหนี้ (ตามคําสั่งคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.)
ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑) และ กชก. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๓๗ มีมติใหถือเปLนหลักการวากรณีที่ไดมีการอนุมัติคําขอกูจากกองทุนหมุนเวียนฯ รายใดแลว ใหถือวา กชก.
ไดอนุมัติใหจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเปLนคาจดทะเบียนจํานองที่ดินกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ&ดวย ซึ่งในการอนุมัติคําขอกูเงินครั้งนี้ กองทุนหมุนเวียนฯ ตองจายคาจดทะเบียนจํานองที่ดินใหแกผูขอกู
เปLนเงินจํานวน ............................ บาท (.........ตัวอักษร........บาทถวน) โดยการจายขาด รวมเปLนเงินที่อนุมัติ
ทั้งสิ้น ................................................... บาท (.........ตัวอักษร........................บาทถวน)
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& (สป.กษ.) ไดจัดทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย&บัญชี
เลขที่ 01000-1-07460-8 จํ า นวน............ฉบั บ ตามใบถอนเงิ น เลขที่ . .........................................
ลงวันที่............เดือน....................พ.ศ.................... จํานวน ............................. บาท (.......ตัวอักษร.....บาทถวน)
สงมาพรอมดวยแลวเพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือมอบอํานาจการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาว
ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&กับ ธ.ก.ส. ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป ผลเปLนประการใดกรุณาแจงให สป.กษ. ทราบ
ภายในวันที่ ………….. เดือน.................พ.ศ. .................. ดวย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.7 ตัวอยางหนังสือแจ+งหนวยงานที่เกี่ยวข+อง (อชก.สวนอําเภอ หรือ อชก.สวนจังหวัด)การอนุมัติเงินกองทุนฯ

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการอนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ.2546

เรียน ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ.........................ประธาน อชก.สวนจังหวัด/สวนอําเภอ
อางถึง หนังสือจังหวัด.................................ที่ นม.............................ลงวันที่...........ตุลาคม 25......
ตามหนังสือที่อางถึงแจงวาคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อชก.) สวน
จังหวัด/อําเภอ.......................... ไดพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ
ผูยากจน พ.ศ. 2546 ใหผูขอกูจํานวน........ราย เปLนเงินรวม.............................บาท ประกอบดวยนาย/นาง/
นางสาว.......................... จํานวนเงิน.......................บาท และนาย/นาง/นางสาว..................................จํานวนเงิน
......................บาท พรอมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาการเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ใหสํานัก
บริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน (สกร.) เพื่อดําเนินการเบิกจายฯ ใหแกผูขอกูชําระ
หนี้และไถถอนที่ดินคืนจากคูกรณีความละเอียดแจงแลว นั้น
สกร. ในฐานะฝ+ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการชวยเหลื อ เกษตรกรและผู ยากจน (กชก.)
ไดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ใหกับผูขอกูจํานวน......................รายขางตนเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่.............ธันวาคม 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๘

4.8 ตัวอยางหนังสือแจ+งผู+ยื่นเรื่อง (ยุติเรื่อง)

ที่ กษ ๐๒๒๐/

เรื่อง

คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ&
ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
ตุลาคม ๒๕....

แจงผลการรองเรียน

เรียน นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..
ตามที่ทานขอใหทางราชการชวยเหลือดานเงินกูจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
ผูยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ.............(ชําระหนี้สิน ไถถอนที่ดินคืน/เพื่อไถที่ดิน/เพื่อซื้อที่ดินคืน/เพื่อซื้อที่นาเชา)
คืนจาก...............(เจาหนี้) เปLนเงินจํานวน ....................บาท นั้น
ฝ+ายเลขานุการคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (กชก.) ไดพิจารณาตรวจสอบ
ขอมูลรายละเอียดตางๆ ดังกลาวแลวปรากฏวา ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ตามที่
ระเบียบกําหนด จึงไมอยูในหลักเกณฑ&การใหความชวยเหลือ และไดยุติเรื่องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอ ๒๙(๘)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
ฝ,ายเลขานุการฯ
สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐
๓๙๑๘
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รายชื่อผูจัดทํา

กลุมชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน สํานักบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน
1.1 นางสมจิตต& สาสนัส
นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
1.2 น.ส.อรษา นิติฐิติกร
นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการ
1.3 น.ส.ป~ยพร สุขวนิช
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน
1.4 นายพนม สาผาย
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน
1.5 น.ส.จิราพร กันยา
เจาหนาที่วิเคราะห&นโยบายและแผน

